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PROBLEMATYKA I CELE
Postać Eneasza Sylwiusza Piccolominiego (1405–1464), papieża Piusa II (od 1458),
jest od lat przedmiotem niegasnącego zainteresowania historyków późnego średniowiecza i czasów nowożytnych1, czego najlepszym dowodem jest trzynaście tomów
W przypisach do „Problematyki i celów” prezentuję wiele pozycji, których nie wykorzystywałem
bezpośrednio i niejednokrotnie nawet nie miałem do nich dostępu. Uznałem jednak za wartościowe zaprezentowanie ich jako wyniku kwerendy bibliograficznej przeprowadzonej przeze mnie
w bibliotekach rzymskich. Większość z tych pozycji nie znajduje się w bibliografii na końcu książki,
wyjątek stanowią prace polskie oraz te obce, które były wykorzystywane w innych rozdziałach.
Przedstawiam najważniejsze opracowania książkowe dotyczące życia i działalności Piccolominiego,
które zostały wydane w ciągu ostatnich 150 lat: G. Voigt, Enea Silvio de’ Piccolomini, als Papst Pius
der Zweite, und sein Zaitalter, t. 1–3, Berlin 1856–63; M. Bargellini, Della vita e degli scritti di Enea
Silvio Piccolomini, Siena 1870; A. Weiss, Aeneas Sylvius Piccolomini als Papst Pius II. Sein Leben und
Einfluss auf die literarische Kultur Deutschlands, Graz 1897; I. del Lungo, Umanista e pontefice, Firenze 1905; W. Boulting, Aeneas, Silvius, Orator, Man of letters, Statesman and Pope, London 1908;
C.M. Ady, Pius II (ªneas Silvius Piccolomini) the Humanist Pope, London 1913; T. Buyken, Enea Silvio Piccolomini. Sein Leben und Werden bis zum Episkopat, Bonn–Köln 1931; G. Paparelli, Enea Silvio
Piccolomini. Pio II, Bari 1950 (na użytek tej książki korzystam wyłącznie z wydania drugiego poprawionego i uzupełnionego: Enea Silvio Piccolomini. L’umanesimo sul soglio di Pietro, Ravenna 1978);
E. Dupré–Theseider, Enea Silvio Piccolomini umanista, Bolonia 1955; G. Burck, Selbstdarstellung und
Personenbilnis bei Enea Silvio Piccolomini. Pius II, Basel–Stuttgart 1956; E. Garin, Ritratto di Enea
Silvio Piccolomini, BSSP 65 (1958), s. 5–28 (tekst przedrukowano jeszcze dwukrotnie w: Ritratti di
umanisti, Firenze 1967, s. 9–39 oraz w La cultura filosofica, Firenze 1992, s. 38–59); B. Widmer, Enea
Silvio Piccolomini Papst Pius II. Biographie und ausgewahlte Texte aus seinen Schriften, Basel–Stuttgart
1960; R.J. Mitchell, The laurels and the tiara. Pope Pius II. 1458–1464, London 1962; B. Widmer,
Enea Silvio Piccolomini in der sittlichen und politischen Entscheidung, Basel 1963; L.M. Veit, Pensiero
e vita religiosa di Enea Silvio Piccolomini prima della consacrazione episcopale, Analecta Gregoriana.
Cura Pontificiae Universitatis Gregorianae edita, vol. 139, Series Facultatis Historiae Ecclesisticae:
Sectio B. n. 23, Roma 1964; C.E. Naville, Enea Silvio Piccolomini. L’uomo. L’umanista. Il pontefice
(1405–1464), Locarno 1984; R. Bianchi, Intorno a Pio II: un mercante e tre poeti, Università degli
Studi di Messina. Facoltà di lettere e filosofia, Centro di studi umanistici. Studi e testi N.S. 4,
Messina 1988; M. Spesso, Enea Silvio Piccolomini: scritti di architettura, Torino 1997; P. Weinig,
„Aeneam suscipite, Pium recipite!” Aeneas Silvius Piccolomini. Studien zur Rezeption eines humanistischen Schriftstellers im Deutschland des 15. Jahrhunderts, Gratia. Bamberger Schriften zur Renaissanceforschung 23, Wiesbaden 1997; A.M. Corbo, Pio II Piccolomini, un papa umanista (1458–1464),
1
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pokonferencyjnych wydanych w ostatnim półwieczu, poświęconych w całości tej postaci2. Sytuacja ta jest spowodowana dwoma czynnikami: po pierwsze, ogromną spuścizną pisarską, którą pozostawił po sobie przyszły papież, po drugie — pierwszorzędną
wartością jego tekstów, jako źródeł do historii Europy połowy XV wieku. Ta wysoka
Roma 2002; Pio II e Sant’Andrea apostolo: le ragioni della devozione, a cura di A. Antoniutti, Roma
2004; „Nymphilexis”. Enea Silvio Piccolomini, l’umanesimo e la geografia. Manoscritti, stampati, monete,
medaglie, ceramiche. Catalogo della mostra, Roma, Biblioteca Casanatense, 7 aprile–30 maggio 2005,
cur. C. Crescentini, M. Palumbo, Roma 2005; M.A. Terzoli, Aeneas Silvius Piccolomini und Basel.
Enea Silvio Piccolomini e Basilea, Vorträge der Aeneas–Silvius–Stiftung an der Universität Basel 42,
trad. S. Garau, Basel 2005; Pio II e le arti: la riscoperta dell‘antico da Federighi a Michelangelo, a cura
di A. Angelini; fotografie di A. e F. Lensini, Siena 2005; B. Baldi, Pio II e la trasformazione dell’Europa cristiana, 1457–1464, Milano 2006; La rifondazione umanistica dell‘architettura e del paesaggio:
Pio II, la città, le arti; mostra, Pienza, palazzo Piccolomini, Duomo Battistero, 28 maggio–8 ottobre
2006, a cura di G. Giorgianni, Siena 2006; L. Guerrini, Un pellegrinaggio secolare. Due studi su Enea
Silvio Piccolomini, Istituto nazionale di studi sul Rinascimento. Centuria 3, Roma 2007; A. Esch,
Landschaften der Frührenaissance. Auf Ausflug mit Pius II, München 2008; M. Wagendorfer, Die
Schrift des Eneas Silvius Piccolomini, Studi e testi 441, Città del Vaticano 2008; A. Mârza, Enea
Silvio Piccolomini şi cruciada Târzie, Cluj–Napoca 2009; B. Baldi, Il ,,cardinale tedesco”: Enea Silvio
Piccolomini fra impero, papato, Europa (1442–1455), Università degli Studi di Milano, Centro per gli
Studi di Politica Estera e Opinione Pubblica, Collana Politica Estera e Opinione Pubblica diretta
da B. Vigezzi, Milano 2012.
2
Zdecydowana większość z nich (10 z 13 tomów) została wydana w ostatnim dwudziestoleciu,
a zwłaszcza ok. 2005 roku, a więc 600. rocznicy urodzin Piccolominiego: Atti del convegno storico picclominiano, Ancona 9 maggio 1965, Atti e Memorie della Deputazione di Storia Patria per le Marche,
seria 7, 4 (1964–1965) fasc. 2, Ancona 1966; Enea Silvio Piccolomini, papa Pio II: atti del convegno per
il quinto Centenario della morte e altri scritti, raccolti da D. Maffei, Siena 1968; Pio II e la cultura del
suo tempo: atti del I convegno internazionale, 1989, a cura di L. Rotondi Secchi Tarugi, Milano 1991;
Umanesimo a Siena. Letteratura, arti figurative, musica. Siena, 5–8 giugno 1991. Atti del Convegno, Bibliotheca Studii Senensis 9, cur. E. Cioni, D. Fausti, praef. R. Guerrini, Siena–Firenze 1994; Pius II‚
„El più expeditivo pontefice”, selected studies on Aeneas Silvius Piccolomini, 1405–1464, edited by Z. von
Martels and A. Vanderjagt, Leiden 2003; Il sogno di Pio II e il viaggio da Roma a Mantova. Atti del
Convegno internazionale. Mantova, 13–15 aprile 2000, cur. A. Calzona, F.P. Fiore, A. Tenenti, C. Vasoli, Firenze 2003; Pio II uomo di lettere e mediatore culturale. Università di Basilea, Basel/Bâle, 21–23
aprile 2005, a cura di M.A. Terzoli, „Gazette du livre médiéval” 46 (2005) 64; Enea Silvio Piccolomini.
Arte, storia e cultura nell’Europa di Pio II: atti dei convegni internazionmali di studi, 2003–2004, a cura
di R. Di Paola, A. Antoniutti, M. Gallo, Romae 2006; Conferenze su Pio II nel sesto centenario della
nascita di Enea Silvio Piccolomini (1405–2005), cur. E. Mecacci, Siena 2006; Enea Silvio Piccolomini:
uomo di lettere e mediatore di culture: atti del Convegno internazionale di studi, Basilea, 21–23 aprile
2005 (Enea Silvio Piccolomini: Gelehrter und Vermittler der Kulturen: internationaler Studienkongress
Basel, 21–23. April 2005), a cura di M.A. Terzoli, Basel 2006; Pio II umanista europeo: Atti del XVII
Convegno internazionale (Chianciano–Pienza, 18–21 luglio 2005), a cura di L. Secchi Tarugi, Firenze
2007; Enea Silvio Piccolomini: Pius Secundus: poeta laureatus, Pontifex Maximus: Atti del Convegno
internazionale 26 settembre–1 ottobre 2005, Roma e altri studi, Roma 2007; Enea Silvio Piccolomini
nördlich der Alpen. Akten des interdisziplinären Symposions vom 18. bis 19. November 2005 an der Ludwig–Maximilians–Universität München, cur. F. Fuchs, Wiesbaden 2008.
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wartość wynika z jednej strony z pozycji, jaką zajmował Eneasz Sylwiusz na soborze bazylejskim, na dworze cesarskim Fryderyka III w Wiedniu, wreszcie w hierarchii
duchowieństwa Kościoła rzymskiego, z drugiej zaś strony z bezpośredniego udziału
przyszłego papieża w wielu najważniejszych wydarzeniach rozgrywających się w owym
czasie na kontynencie (kongres pokojowy w Arras, sobór bazylejski, sejmy Rzeszy).
Po drugiej wojnie światowej można zauważyć szczególne ożywienie badań nad życiem i twórczością Piccolominiego, które miało odzwierciedlenie w systematycznie
wzrastającej liczbie monografii, a zwłaszcza artykułów publikowanych w całej Europie
oraz w Stanach Zjednoczonych. Kulminacją tego procesu był przełom XX i XXI wieku, kiedy to przypadała (dokładnie w 2005 roku) 600. rocznica urodzin przyszłego
papieża Piusa II.
Zaledwie rzut oka na dwa pierwsze przypisy tej książki pozwala zorientować się,
że najwięcej tekstów na temat Piccolominiego opublikowano w językach: włoskim, niemieckim i angielskim. Zainteresowania badaczy włoskich są bardzo bogate i różnorodne; obejmują relacje między Stolicą Apostolską a poszczególnymi państwami Półwyspu
Apenińskiego w czasie pontyfikatu Piusa II3, ale także kwestię roli tego papieża, jako

G. Soranzo, Pio II e la politica italiana nella lotta contro i Malatesti: (1457–1463), Padova 1911;
G.B. Manucci, Pio II e Pienza. Notizie d’archivio, Siena 1914–15; A. Mercati, Aneddoti per la storia di pontefici Pio II Leone X, „Archivio della Società Romana di Storia Patria” 56–57 (1933–34),
s. 363–74 (o Piusie II: s. 363–68); M. Szombathely, Pio II e Trieste, Trieste 1965; R. Rinaldi, L’Italia
„romana” del Piccolomini, „Interpres. Rivista di studi quattrocenteschi” 20 (2001), s. 158–79; A. Modigliani, Pio II e Roma, w: Il sogno di Pio..., 2003, s. 77–108; U. Mazzone, I rappresentanti del potere pontificio a Bologna e l’ambiente ecclesiastico cittadino nell’età di Pio II, w: Il sogno di Pio II..., 2003, s. 203–35;
M.E. Mallett, Venezia, i Turchi e il papato dopo la pace di Lodi, w: Il sogno di Pio II..., 2003, s. 237–46;
A.I. Pini, „Non tam studiorum mater quam seditionum altrix”. Pio II e Bologna. Pio II a Bologna, w: Il sogno di Pio II..., 2003, s. 179–201; M. Simonetta, Il Duca della Dieta: Francesco Sforza e Pio II, w: Il sogno
di Pio II..., 2003, s. 247–85; A. Turchini, Pio II e Sigismondo Pandolfo Malatesta, w: Enea Silvio Piccolomini. Arte..., 2006, s. 3–18; G.L. Masetti Zannini, Bolle e brevi di Pio II per Rimini e per i Malatesta,
w: Enea Silvio Piccolomini. Arte..., 2006, s. 31–34; S. Leardini Mularoni, L’assetto territoriale di San
Marino al tempo di Pio II, w: Enea Silvio Piccolomini. Arte...,2006, s. 59–64; C. Panepuccia, Edilizia
civile e militare al tempo di Enea Silvio Piccolomini, w: Enea Silvio Piccolomini. Arte..., 2006, s. 67–74;
D. Masala, Pio II e Ancona: tracce e testimonianze del pontefice nella città, w: Enea Silvio Piccolomini.
Arte..., 2006, s. 121–30; B. Cleri, La politica culturale di Alessandro Sforza, signore di Pesaro, in rapporto
con Pio II, w: Enea Silvio Piccolomini. Arte..., 2006, s. 137–42; A. Modigliani, Ozi cardinalizi. La comitiva di Pio II tra Roma e Viterbo, RR 2006, s. 21–30; F.J.D. Nevola, Ritual Geography: Housing the Papal
Court of Pius II Piccolomini in Siena (1459–60), RS 20 (2006), s. 201–24; M. Ascheri, D. Ciampoli,
Enea Silvio e il suo difficile rapporto con il governo di Siena, w: Pio II umanista europeo, 2007, s. 51–72;
S. Macioce, Pio II e Ferrara: „polita latinitas” alla corte di Leonello d’Este, w: Enea Silvio Piccolomini. Pius
Secundus, 2007, s. 1–16; F.J.D. Nevola, „La più gloriosa solemnità che a di de padri nostri giammai fusse
veduta”: feste ed apparati urbani durante il pontificato di Pio II Piccolomini, w: I luoghi del sacro. Il sacro
e la città fra Medioevo ed Età Moderna. Atti del convegno, Georgetown University, Fiesole, 12–13 giugno
2006, cur. F. Ricciardelli, praef. B. Wanrooij, Firenze 2008, s. 171–86.
3
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wielkiego pisarza i poety, wreszcie promotora humanizmu oraz sztuki renesansowej4.
Historyków z niemieckiego obszaru językowego interesuje zwłaszcza udział Piccolominiego w najważniejszych wydarzeniach rozgrywających się na terenie krajów niemieckojęzycznych oraz wpływ słynnego Włocha na rozwój humanizmu na północ od Alp5.
C. Vivanti, Pio II e la cultura geografica del suo tempo, w: Europa e mediterraneo tra Medioevo
e prima Età Moderna: l’osservatorio italiano, cur. S. Gensini, San Miniato–Pisa 1992, s. 125–40;
C. La Bella, Considerazioni sulla scultura a Roma durante il pontificato di Paolo II (1464–1471), SR
44 (1996), s. 10–20; L. Totaro, Il Pio Enea. Un papa umanista, w: Anima e paura. Studi in onore di
Michele Ranchetti, cur. B. Bocchini Camaiani, A. Scattigno, Macerata 1998, s. 355–66; F.J.D. Nevola, Le patronage architectural du pape Pie II Piccolomini à Sienne, „Médiévales. Langue, textes,
histoire” 47 (2004), s. 139–52; Pio II e le arti..., 2005; La rifondazione..., 2006; F.J.D. Nevola, Metaurbanistica e cerimoniale: Pio II e la corte papale in Siena, w: Enea Silvio Piccolomini. Arte..., 2006,
s. 357–67; M. Pellegrini, Unità europea, primato romano. Riflessi della teologia politica di Pio II Piccolomini, w: Enea Silvio Piccolomini. Arte..., 2006, s. 423–32; O. Toti, Pio II e le mura di cinta di
Civitavecchia: proposta per una datazione della scoperta dell’allume, w: Enea Silvio Piccolomini. Arte...,
2006, s. 161–4; A. Scafi, Un senese in paradiso. Il viaggio letterario di Enea Silvio Piccolomini nell’aldilà
di Dante e Virgilio, w: Conferenze su Pio II..., 2006, s. 67–108; C. La Malfa, Le antichità romane
al tempo di Enea Silvio Piccolomini, w: Enea Silvio Piccolomini. Pius Secundus..., 2007, s. 297–310;
A. Scafati, Pio II e la cartografia: un papa e un mappamondo tra Medioevo e Rinascimento, w: Enea
Silvio Piccolomini. Pius Secundus..., 2007, s. 239–64; F. Tateo, Lo stile storiografico di Enea Silvio Piccolomini, w: Pio II umanista..., 2007, s. 113–8; L. Secchi Tarugi, Enea Silvio Piccolomini e l’Umanesimo,
w: Pio II umanista..., 2007, s. 843–8.
5
A. Buck, Enea Silvio Piccolomini und Nürnberg, w: Albrecht Dürers Umwelt: Festschrift zum 500.
Geburtstag Albrecht Dürers am 21. May 1971 (Nürnberger Forschungen), hrsg. vom Verein für
Geschichte der Stadt Nürnberg und von der Senatskommission für Humanismus–Forschung der
Deutschen Forschungsgemeinschaft, Nürnberg 1971, s. 20–28; B. Schimmelpfennig, Die Krönung
des Papstes im Mittelalter dargestellt am Beispiel der Krönung Pius’ II (3.9.1458), QFIAB 54 (1974),
s. 192–270; D. Brosius, Die Pfründen des Enea Silvio Piccolomini, QFIAB 54 (1974), s. 271–327;
tenże, Das Itinerar papst Pius’ II., QFIAB 55–56 (1976), s. 421–432; A. Lhotsky, Aeneas Silvius
und Österreich, w: Aufsätze und Vorträge. Essay by Alphons Lhotsky, ed. H. Wagner i H. Koller,
t. 1–5, Wien 1976, t. 3, s. 26–71; H. Schmidinger, Romana regia potestas. Staats– und Reichsdenken
bei Engelbert von Admont und Enea Silvio Piccolomini (Vorträge der Aeneas–Silvius–Stiftung an der
Universität Basel 13), Basel 1978; B. Widmer, Zur Arbeitsmethode Enea Silvios im Traktat über das
Elend der Hofleute, w: Lettres latines du moyen âge et de la Renaissance. Recueil, cur. G. Cambier,
C. Deroux, J. Préaux, Bruxelles 1978, s. 183–206; D. Schümer (trad. comm.), Die Stadt der
Wegelagerer — Papst Pius II. und die letzten Nachwehen der Soester Fehde, „Soester Zeitschrift
des Vereins für die Geschichte von Soest und der Borde” 105 (1993), s. 70–80; W. Baum, Enea
Silvio Piccolomini und Österreich, Konziliarismus und Humanismus: Kirchliche Demokratisierungsbestrebungen im spätmittelalterlichen Österreich, ed. R. Bäumer, Wien 1996, s. 69–111; L. Schmugge,
P. Hersperger, B. Wiggenhauser, Die Supplikenregister der päpstlichen Pönitentiarie aus der Zeit Pius’ II.
(1458–1464), Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom 84, Tübingen 1996;
D. Lohrmann, H. Kühn, Aeneas Silvius Piccolomini und der Reichtum Deutschlands am Ende des
Mittelalters, „Geschichte in Wissenschaft und Unterricht” 48 (1997) 7–8, s. 384–398; J. Pieper,
Pienza..., 1997; P. Weinig, „Aeneam suscipite, Pium recipite!”..., 1997; B. Neidiger, Papst Pius II. und
die Klosterreform in Deutschland. Eine Problemskizze, w: Vita Religiosa im Mittelalter. Festschrift für
4
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Historycy angielscy i amerykańscy zaś skupiają swoją uwagę na obrazie Anglii i Szkocji, jaki zostawił potomnym Piccolomini, a także na rozwoju sztuk za sprawą Piusa II6.

Kaspar Elm zum 70. Geburtstag, cur. F.J. Felten, N. Jaspert, S. Haarländer, Berlin 1999, s. 629–52;
C. Märtl, „Liberalitas Baioarica”. Enea Silvio Piccolomini und Bayern, w: Bayern und Italien: Politik, Kultur, Kommunikation (8.–15. Jahrhundert). Festschrift für Kurt Reindel zum 75. Geburtstag
„Zeitschrift für Bayerische Landesgeschichte”: Beihefte 18, ed. H. Dopsch, S. Freund, A. Schmid,
München 2001, s. 237–260; W. Baum, Nikolaus von Kues und Enea Silvio Piccolomini — eine
Humanistenfreundschaft?, w: Nikolaus Cusanus zwischen Deutschland und Italien. Beträge eines
deutsch–italienisch Symposiums in der Villa Vigoni, hrsg. von M. Thurner, Berlin 2002, s. 315–337;
Enea Silvio Piccolomini. Über Österreich, F. Kucher (ed. trad.), Wien 2002; M. Prietzel (ed.),
G. Fillastre d. J., Ausgewählte Werke mit einer Edition der Kreuzzugsbulle Pius II. „Ezechielis prophete”, Instrumenta (Thorbecke) 11, Stuttgart 2002; C. Märtl, Alltag in der Kurie: Papst Pius II.
(1458–1464) im Spiegel zeitgenössischer Berichte, w: Pius II „El più”, 2003, s. 107–45; M. Wagendorfer, Studien zur Historia Australis..., 2003; E. Isenmann, Der römisch–deutsche König
und „imperator modernus” als „monarcha” und „princeps” in Traktaten und in deutschen Konsilien
des 15./16. Jahrhunderts, w: „Panta rei”. Studi dedicati a Manlio Bellomo, cur. O. Condorelli,
Roma 2004; C. Märtl, Wohnen in Pienza. Der Nachlass des Thesaurars Giliforte de’ Buonconti
(† 21. August 1462), w: Von Sachsen bis Jerusalem. Menschen und Institutionen im Wandel der
Zeit. Festschrift für Wolfgang Giese zum 65. Geburtstag, cur. H. Seibert, G. Thoma, München
2004, s. 325–44; W. Baum, Enea Silvio Piccolomini (Papst Pius II.) und Österreich. Zum 600. Geburtstag des bedeutenden Humanisten, „Der Schlern: Zeitschrift für Südtiroler Landeskunde” 79
(2005) 10, s. 4–25; C. Märtl, Der Papst und das Geld. Zum kurialen Rechnungswesen unter Pius II.
(1458–1464), w: Kurie und Region. Festschrift für Brigide Schwarz zum 65. Geburtstag, cur. B. Flug,
M. Matheus, A. Rehberg, Stuttgart 2005, s. 175–95; S. Iaria, Enea Silvio Piccolomini und das
Basler Konzil, w: Enea Silvio Piccolomini nördlich..., 2008, s. 77–96; B. Vollmann, Der Literat Enea
Silvio Piccolomini, w: Enea Silvio Piccolomini nördlich..., 2008, s. 9–19; M. Wagendorfer, Eneas
Silvius Piccolomini und die Wiener Universität — Ein Beitrag zum Frühhumanismus in Österreich,
w: Enea Silvio Piccolomini nördlich..., 2008, s. 21–52.
6
C. Head, Pope Pius II (Aeneas Silvius Piccolomini) and his Relations with England, „Dissertation
Abstracts International — A: The Humanities and Social Sciences” 29 (1968) s. 1184A; taż,
Pope Pius II and the Wars of the Roses, „Archivum Historiae Pontificiae” 8 (1970), s. 139–178;
taż, Pope Pius II (Aeneas Silvius Piccolomini) as a student of English history, „Archivum Historiae Pontificiae” 9 (1971), s. 187–208; taż, Aneas Silvius Piccolomini’s Reflections on England,
1436–1458, „Catholic Historical Review” 59 (1973) 1, s. 16–38; N. Watanabe, Humanism
in the Tyrol: Aeneas Sylvius, Duke Sigmund, Gregor Heimburg, „Journal of Medieval and Renaissance Studies” (później „Journal of Medieval and Early Modern Studies”) 4 (1974)
2, s. 177–202; L. Ritchie, Aeneas Silvius Piccolomini: humanist and pope, „History Today”
27 (1977) 7, s. 434–444; L. Krapf, The literary rediscovery of Tacitus’s „Germania”, „Res publica
litterarum: Studies in the Classical Tradition” 5 (1982) 1, s. 137–143; A.L. Jenkens, The Palazzo Piccolomini in Siena: Pius II’s Architectural Patronage and Its Afterlife, New York 1995; tenże,
Pius II and His Loggia in Siena, w: Pratum Romanum. Richard Krautheimer zum 100. Geburtstag,
cur. R.L. Colella, Wiesbaden 1997, s. 199–214; tenże, Pius II’s Nephews and the Politics of Architecture at the End of the Fifteenth Century in Siena, BSSP 106 (1999), s. 68–114; T.A. Fudge,
Seduced by the Theologians: Aeneas Sylvius and the Hussite Heretics, w: Heresy in Transition. Transforming Ideas of Heresy in Medieval and Early Modern Europe, cur. I. Hunter, J.Ch. Laursen,
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Na temat Eneasza Sylwiusza Piccolominiego ukazują się także liczne prace historyków
z wielu innych krajów: Francji7, Hiszpanii8, Holandii9, Danii10, Czech11, Węgier12,
C.J. Nederman, Aldershot–Burlington 2005, s. 89–102; F. Cairns, Pius II: A Yorkist Pope?,
w: Pio II umanista europeo..., 2007, s. 785–94.
7
P. Gilli, Les éléments pour une histoire de la gallophobie italienne à la Renaissance: Pie II et la nation
française, „Mélanges de l’Ecole française de Rome. Moyen Age — Temps modernes” 106 (1994) 1,
s. 275–311; A. Vauchez, Pie II et la canonisation infernale de Sigismond Malatesta, w: Ovidio Capitani: Quaranta anni per la storia medioevale, cur. M. Consiglia De Matteis, Bologna 2003, II s. 7–20;
E. Karagiannis–Mazeaud, Pie II en France dans les livres profanes du XVIe siecle. L’elaboration d’une
image, w: Pio II umanista europeo..., 2007, s. 685–705; Y. Bellenger, La reflexion politique du pape
Pie II sur Jeanne d’Arc, w: Pio II umanista..., 2007, s. 119–32; J.–C. Ternaux, „Deux clercs à la porte”.
La première scène de la „Chrysis” d’Enea Silvio Piccolomini, w: Pio II umanista..., 2007, s. 743–53.
8
E. Duran Grau, La imatge del rei Alfons, w: La Corona d’Aragona ai tempi di Alfonso il Magnanimo. I modelli politico–istituzionali. La circolazione degli uomini, delle idee e delle merci. Gli influssi sulla
società e sul costume. XVI Congresso Internazionale di Storia della Corona d’Aragona. Napoli, Caserta,
Ischia, 18–24 settembre 1997, cur. G. D’Agostino, G. Buffardi, Napoli 2000, s. 1401–18; J.M. Ruiz,
Vila Dios cristiano y dioses paganos en la „Historia de duobus amantibus” de Eneas Silvio Piccolomini,
w: Actas del Congreso Internacional „Cristianismo y tradición latina”, Málaga 2000, cur. A.A. González, C. Macías Villalobos, Madrid 2001, s. 277–82.
9
H. Wijsman, Een Italiaan in den vreemde. De rol van Aeneas Silvius Piccolomini bij de verspreiding
van het humanisme in Midden–Europa, „Leidschrift: Historisch Tijdschrift” 12 (1996) 1, s. 33–51
(Włoch za granicą. Rola Eneasza w rozprzestrzenianiu humanizmu w Europie centralnej); R. Donenfeld, Tacitus’ „Germania” en het Duitse humanisme (1457–1544), „Utrechtse historische cahiers”
18 (1998), s. 1–86.
10
M. v. Cotta–Schönberg, De Daniae regno aliqua non indigna cognitu: Danmarksbilledet hos en
italiensk renæssancehumanist Æneas Silvius Piccolomini (Pius II), w: Renæssancen I svøb: dansk
renæssance i europæisk belysning 1450–1550, red. L. Bisgaard, J. Isager, J. Møller Jensen, Odense
2008, s. 83–110.
11
J. Heijnic, Enea Silvio de’ Piccolomini (Pius II.) und das Prager Domkapitel zu St. Veit auf der Prager
Burg im 15. Jahrhundert, w: Studien zum Humanismus in den böhmischen Ländern, cur. H.–B. Harder,
H. Rothe, Köln 1991, s. 19–28; J. Macek, Europa centrale e orientale nelle fonti italiane del ‘400,
w: Europa e mediterraneo tra Medioevo e prima Età Moderna: l’osservatorio italiano, cur. S. Gensini,
San Miniato–Pisa 1992, s. 239–54; J. Beránek, Podoba Jiřího z Poděbrad v kronice Eneáše Silvia Piccolominiho, „Historický obzor” 9 (1998), s. 11–12, s. 270; V. Kofránková, Zlatý věk krále Otakara.
Přmysl Otakakr II. v kronikářství doby Karlovy a v Historii české Eneáše Sylvia Piccolominiho, w: Lesk
královského majestátu ve středověku: Pocta Prof.Ph.Dr. Františku Kavkovi, CSc., k nedožitým 85. Narozeninám, ed. L. Bobková, M. Holá, Praha 2005, s. 319–329; M. Vaculínová, The Incorrect Attribution of Aenea Silvio’s Poem „De passione Christi” to Bohuslaus of Lobkowicz and Hassenstein and Some
Notes on Datation of His Printed Works, „Listy filologické. Folia philologica” 128 (2005), s. 35–46;
J. Spicka, La „Historia Bohemica” di Pio II e la storiografia ceca, w: Pio II umanista..., 2007, s. 281–92.
12
L. Szörényi, L’edizione dei „Commentarii” e la filologia neolatina in Ungheria, RR 1995, s. 17–24;
Á. Ritoókné Szalay, Poetischer Briefwechsel von Humanisten, „Acta classica Universitatis scientiarum
Debreceniensis” 34–35 (1998–99), s. 103–15; taż, Enea Silvio Piccolomini: un modello di conversione
degli umanisti?, w: Il sacro nel Rinascimento. Atti del XII Convegno internazionale. Chianciano–Pienza,
17–20 luglio 2000, cur. L. Secchi Tarugi, Firenze 2002, s. 685–90; taż, Humanisták verses levélváltása (Poetic Correspondence of the Humanists), w: taż, „Nympha super ripam Danubii”. Tanulmányok
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Rumunii13, Rosji14 czy nawet Finlandii15. Zagadnienie, które łączy badaczy z prawie wszystkich wspomnianych krajów to temat relacji między papiestwem a Turcją (w tym szczególnie kwestia listu Piusa II do sułtana Mehmeda II), a także planów krucjaty przeciw tej
ostatniej, których autorem był Pius II16. Chciałbym jeszcze zauważyć, że najważniejsze
a XV–XVI. századi magyarországi müvelödés köréböl, Budapest 2002, s. 55–64; T. Nótári, Aeneas Sylvius
Piccolomini szónoki művészete, w: Középkortörténeti Tanulmányok: A III. Medievisztikai PhD–konferencia előadásai, ed. B. Weisz, Szeged 2003, s. 103–112 (o retorycznych upominkach Piccolominiego);
J. Marton, Magyarország képe és megítélése Enea Sivlio Piccolomini életművében, „Irodalomtörténeti
Közlemények: A Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének folyóirata” 110
(2006) 5, s. 457–477 (obraz Węgier w dziełach Eneasza Sylwiusza); K. Pajorin, I primordi della
letteratura antiturca in Ungheria e Pio II, w: Pio II umanista europeo..., 2007, s. 815–27; T. Nótári,
A iurisprudentia helye Enea Silvio Piccolomini munkásságában, w: Középkortörténeti Tanulmányok,
5: Az V. Medievisztikai PhD–konferencia (Szeged, 2007. június 7–8.) előadásai, ed. É. Révész i M. Halmágyi, Szeged 2007, s. 119–127 (umiejscowienie nauki o prawie w dorobku Piccolominiego).
13
A. Mârza, Enea Silvio..., 2009.
14
Ju.P. Zareckij, Renessansnaja avtobiografija i samosoznanie ličnosti: Ènej Sil’vij Pikkolomini (Pij II),
Nižnij Novgorod 2000; N.G. Paškin, Ènej Sil’vij Pikkolomini, padenie Konstantinopolja i gumanističeskaja publicistika na latinskom Zapade w seredine XV v., „Rossija i mir: Sbornik naučnych statej”
2008, s. 216–221.
15
K. Salonen, The Decisions of Pope Pius II in the Penitentiary Registers, w: Päpste, Pilger, Pönitentiarie. Festschrift für Ludwig Schmugge zum 65. Geburtstag, cur. A. Meyer, C. Rendtel, M.E. Wittmer–Butsch, Tübingen 2004, s. 515–30; taż, The Penitentiary under Pope Pius II. The Supplications
and Their Provenance, w: The Long Arm of Papal Authority, cur. taż, G. Jaritz, T. Jørgensen, Bergen–
Budapest–Krems 2004, s. 19–28.
16
Wydanie listu: Pius II. Papa, Epistola ad Mahumetem: Einteilung, kritische Edition, Übersetzung,
Bochmur Altertumswissenschaftliches Colloquium, Bd. 50, ed. et comm. R.G. Glei und M. Köhler, unter Mitwirkung von B. Kobusch et al., Trier 2001; zob. także: F. Gaeta, „Lettera a Maometto”
di Pio II, „Bullettino dell’Istituto italiano per il Medio Evo e Archivio Muratoriano” 77 (1965),
s. 127–227; F. Babinger, Pio II e l’Oriente maomettano, w: Enea Silvio Piccolomini..., 1968, s. 1–13;
G. Valentini, La Crociata di Pio II dalla documentazione veneta d’archivio, „Archivum Historiae Pontificiae” 13 (1975), s. 249–282; A. Baca, On the Sources of Pius II’s Epistula ad Mahometam II,
w: Paradigms in Medieval Thought Applications in Medieval Disciplines. A Symposium (Held at California State University, Northridge, Feb. 6–7, 1987) cur. N. Van Deusen, A.E. Ford, Lewiston 1990,
s. 27–36; P. Brezzi, La lettera di Pio II a Maometto II, w: Pio II et la cultura..., 1991, s. 263–272;
J. Margolin, Place et function de la rhétorique dans la lettre de Pie II à Mahomet II, w: Pio II et la cultura..., 1991, s. 243–261; M. Viglione, Il problema della Crociata dal Concilio di Lione alla morte di Pio II
(1274–1464), „Ricerche di storia sociale e religiosa” 54 (1998), s. 201–63; J. Helmrath, Pius II. und
die Türken, w: Europa und die Türken in der Renaissance, cur. W. Kühlmann, B. Guthmüller, Tübingen
2000, s. 79–137; F. Cardini, Sacro e menzogna. Crociata e propaganda antimusulmana nell’età di Pio II,
w: Il sacro nel Rinascimento. Atti del XII Convegno internazionale. Chianciano–Pienza, 17–20 luglio
2000, cur. L. Secchi Tarugi, Firenze 2002, s. 631–59; M.E. Mallett, Venezia, i Turchi e il papato dopo
la pace di Lodi, w: Il sogno di Pio..., 2003, s. 237–46; N. Bisaha, Pope Pius II and the crusade, w: Crusading in the Fifteenth Century: Message and Impact, ed. N. Housley, Basingstoke 2004, s. 39–52, 188–
191; J.G. Harper, Turks as Trojans; Trojans as Turks: visual imagery of the Trojan War and the politics
of cultural identity in fifteenth–century Europe, w: Postcolonial Approaches to the European Middle Ages:
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wspomniane prace na temat życia i twórczości Piccolominiego omawia Barbara Baldi
w swoim artykule z 2003 roku17.
Na zarysowanym właśnie tle polska historiografia wypada bardzo skromnie, choć zainteresowanie postacią Eneasza Sylwiusza Piccolominiego wśród polskich historyków
sięga połowy XIX wieku18. Na początku XX wieku powstało kilka artykułów, których
autorzy brali za przedmiot zainteresowania przede wszystkim stosunki między Polską
a Stolicą Apostolską podczas trwania pontyfikatu Piusa II19. Pod koniec dwudziestolecia międzywojennego Ignacy Zarębski napisał największą i najwartościowszą po dziś
dzień pracę dotyczącą relacji między Eneaszem Sylwiuszem Piccolominim a Polską20.
Historiografia powojenna zajmowała się postacią Piccolominiego jedynie przy okazji
analizowania innych zagadnień — zwłaszcza wojny trzynastoletniej21. Pisma PiccoloTranslating Cultures, ed. A. Kabir i D. Williams, Cambridge 2005, s. 151–179; R. Aiello, I. Ceccopieri, G. Florio, Pio II, dalla Dieta di Mantova alla Crociata, w: „Nymphilexis”..., 2005, s. 249–71;
L. D’Ascia, L’epistola di papa Pio II a Maometto II, un manifesto in favore della „translatio imperii”, w: Conferenze su Pio..., 2006, s. 13–26; S. Corradini, Preparazione della crociata contro il turco
e tramonto di un sogno di Pio II, w: Enea Silvio Piccolomini: arte..., 2006, s. 262–78; N. Casella, Enea
Silvio a difesa dell’Occidente Cristiano, w: Enea Silvio Piccolomini. Uomo di lettere..., 2006, s. 55–70;
M. Viallon–Schoneveld, L’epistola a Maometto II, w: Pio II umanista..., 2007, s. 165–77; A. Mârza,
Enea Silvio..., 2009; M. Soykut, Italian Perceptions of the Ottomans. Conflict and Politics through Pontifical and Venetian Sources, Italien in Geschichte und Gegenwart 33, Frankfurt am Main 2011
(szczególnie rozdział: „Islam, the «Mahumetica Secta»”, s. 35–59).
17
B. Baldi, Enea Silvio Piccolomini e il „De Europa”: umanesimo, religione e politica, „Archivio storico
italiano” 161 (2003) 4, s. 619–683 (zwłaszcza s. 624–643).
18
M. Wiszniewski, Historya literatury polskiej, t. 3, Kraków 1841, s. 324–325 — informacje
o Eneaszu Sylwiuszu, a także fragment jego listu za wydaniem bazylejskim, jak przypuszcza autor,
do Zbigniewa Oleśnickiego; M. Dzieduszycki, Zbigniew Oleśnicki i jego epoka, t. 1, 2, Kraków 1853–
1854; zwłaszcza t. 2, s. 156–162; w dokumentach dołączonych do t. 2 znajduje się list Zbigniewa Oleśnickiego do Piccolominiego z 10.09.1453 (list nr XV, s. XXXI) oraz list Piccolominiego
do Oleśnickiego z Ratyzbony z 18.05.1454 (list nr XVI, s. XXXVII).
19
J. Friedberg, Polityka Kazimierza Jagiellończyka wobec papieża Piusa II, Czech i Niemiec, „Sprawozdania Dyrekcji C.K. Gimnazjum w Przemyślu” 1901 (nie dotarłem do tego artykułu); P. Jastrzębski,
Papież Pius II wobec Polski, „Cesarsko–Królewskie Gimnazjum w Złoczowie, Sprawozdanie Dyrekcji
za rok 1908” 1908, s. 3–26; J. Friedberg, Zatarg Polski z Rzymem w czasie wojny trzynastoletniej. (Przyczynek do historyi dyplomacyi krzyżackiej), „Kwartalnik Historyczny” 24 (1910), s. 422–467.
20
I. Zarębski, Stosunki Eneasza Sylwiusza z Polską i Polakami, Polska Akademia Umiejętności. Rozprawy Wydziału Historyczno–Filozoficznego, seria 2, t. 45 (70), nr 4, Kraków 1939; zob. także:
I. Zarębski, Iter italicum — włoska droga wczesnego humanizmu w Polsce, „Rocznik Naukowo–Dydaktyczny WSP w Krakowie”, z. 26, „Prace historyczne III”, 1967, s. 69–81.
21
M. Biskup, Trzynastoletnia wojna z Zakonem Krzyżackim 1454–1466, t. 1, 2, Warszawa 1967:
zwłaszcza t. 1, s. 222–228, 512–516, 554–560, 638–641; Historia dyplomacji polskiej: (poł. X–XX w.),
pod red. G. Labudy, t. 1, poł. X w. — 1572, pod red. M. Biskupa, oprac. M. Biskup i in., Warszawa
1982, zwłaszcza cz. 4: Czasy Władysława III Jagiellończyka (Warneńczyka) (1434–1444), s. 395–430
oraz cz. 5: Czasy Kazimierza Jagiellończyka (1447–1492), rozdziały 1–4 zatytułowane: 1447–1466:
lata konfliktów zbrojnych, s. 431–478; M. Biskup, Dyplomacja polska czasów Kazimierza Jagiellończyka,
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miniego były także nieodzownym źródłem do badania opinii na temat Polski w Europie
Zachodniej w późnym średniowieczu i epoce nowożytnej22. To właśnie teksty Eneasza
Sylwiusza za sprawą ich masowego, jak na warunki XV wieku, przepisywania oraz dzięki nowemu wynalazkowi — drukowi, stały się powszechnie znane i czytane w Europie.
W ten sposób także uwagi przyszłego papieża dotyczące Polski i Polaków stały się dla
rzesz Europejczyków kanonem wiedzy o naszym kraju, powielanym często bezrefleksyjnie, co oczywiście sprzyjało utrwalaniu stereotypów i uprzedzeń. W XXI wieku natomiast powstała w Polsce jedna monografia oraz kilka artykułów, których tematem jest
przede wszystkim życie i twórczość Eneasza Sylwiusza Piccolominiego, a także stosunki
między kurią rzymską a Europą Środkową w czasie pontyfikatu Piusa II23. Należy także
wspomnieć o ukazaniu się tłumaczeń dwóch dzieł słynnego Sieneńczyka24.
Po tym przeglądzie dorobku badaczy zajmujących się postacią Eneasza Sylwiusza
Piccolominiego nasuwa się pytanie, czy istnieją jeszcze obszary niezbadane, źródła nieznane lub niezinterpretowane, kwestie nieprzedyskutowane, które mogłyby być wzięte
na warsztat przez historyków XXI wieku. Jestem przekonany, że odpowiedź na to pytanie jest twierdząca. Ostatnie lata przyniosły odkrycie nowych, dotąd nieznanych tekstów (głównie listów), które wyszły spod pióra Piccolominiego25. Do wielu wydań źródeł
nie dotarli dotychczasowi polscy badacze życia i twórczości Eneasza Sylwiusza. Niektóre
z prac Piccolominiego ukazały się drukiem w ciągu ostatniego półwiecza po sięgającej
cz. 1, W kręgu wielkiego konfliktu zbrojnego z Zakonem Krzyżackim (1447–1466), w: tenże, K. Górski,
Kazimierz Jagiellończyk: zbiór studiów o Polsce drugiej połowy XV wieku, Warszawa 1987, s. 173–229.
22
Zob. A.F. Grabski, Polska w opiniach Europy Zachodniej XIV–XV w., Warszawa 1968.
23
A. Modlińska, Piętnastowieczny kodeks rękopiśmienny z listami i mowami Eneasza Sylwiusza Piccolominiego w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej KUL, „Archiwa, biblioteki i muzea kościelne. Organ
ośrodka A.B.M.K. przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim” 81 (2004), s. 169–97; J. Smołucha,
Inicjatywy Piusa II rozwiązania kwestii tureckiej w latach 1458–1464, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu
Jagiellońskiego, Prace Historyczne 131, Kraków 2004, s. 77–87; tenże, Kontakty Zbigniewa Oleśnickiego z Eneaszem Sylwiuszem Piccolominim, w: Zbigniew Oleśnicki: książę Kościoła i mąż stanu: materiały z konferencji, Sandomierz 20–21 maja 2006, po red. F. Kiryka i Z. Nogi, Kraków 2006, s. 205–210;
P. Salwa, Ancora sulla prima versione polacca della „Historia de duobus amantibus”, w: Pio II umanista..., 2007, s. 487–97; J. Smołucha, Konklawe w 1458 roku, w: Historia vero testis temporum:
księga jubileuszowa poświęcona Profesorowi Krzysztofowi Baczkowskiemu w 70. rocznicę urodzin, pod
red. J. Smołuchy i in., Kraków, 2008, s. 329–337; tenże, Polityka kurii rzymskiej za pontyfikatu Piusa II 1458–1464 wobec Czech i krajów sąsiednich, Kraków, 2008.
24
Pius II, Opowieść o miłości Euriala i Lukrecji, przeł. W. Steffen i T. Batóg; biogr. aut. i przypisami
opatrzył T. Batóg, Poznań 2002; Pius II, Pamiętniki, z wyd. krytycznego Adriana van Heck, przeł.
J. Wojtkowski, Marki 2005.
25
C. Cenci, Una lettera di Pio II per la tribuna di San Feliciano, „Bollettino storico della città di
Foligno” 17 (1993), s. 335–7; P. Ariatta (ed. comm.), Una lettera inedita di Enea Silvio Piccolomini
a Nicodemo Tranchedini, BSSP 105 (1998), s. 396–402; O. Ruggenthaler, Ein unbekannter Originalbrief des Enea Silvio Piccolomini, „Archiv der Tiroler Franziskanerprovinz — Schwaz” 80 (2006) 10,
s. 26–30; D.F. Sanz, Un texto inédito de Eneas Silvio Piccolomini acerca Hispania, „Exemplaria classica. Journal of Classical Philology. Revista de filología clásica” 11 (2007), s. 197–206.
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niekiedy 400 lat przerwie. Ponadto zwłaszcza historiografia polska powinna nadrobić
zaległości i podjąć na nowo po 70 latach dzieło Ignacego Zarębskiego opisania relacji,
jakie łączyły w ciągu 30 lat Eneasza Sylwiusza oraz Polskę i Polaków.
W niniejszej książce stawiam sobie za cel dotarcie do wszystkich opublikowanych
drukiem prac Piccolominiego, w których mowa jest o Polsce i Polakach, oraz dokładne ich przeanalizowanie (niekiedy po raz pierwszy w polskiej historiografii). W tym
miejscu należy podkreślić, że dotychczasowi polscy badacze życia i twórczości Eneasza
Sylwiusza nie znali lub nie korzystali z ogromnego dorobku badaczy — zarówno europejskich, jak i amerykańskich — zajmujących się tą postacią (choć trzeba dodać,
że jest to literatura w niewielkim stopniu poświęcona bezpośrednio relacjom między
Piccolominim a Polską i Polakami)26. Poza ciągle powiększającą się literaturą przedmiotu warto wspomnieć także o licznych edycjach źródeł, które ukazały się zwłaszcza
w ciągu ostatnich 20 lat27. Innym celem tej książki jest zapoznanie czytelnika zarówno
z najnowszymi edycjami prac Piccolominiego, jak i ze wspomnianą, bardzo obszerną
literaturą przedmiotu.
Chciałbym podkreślić, że w niniejszej pracy zajmuję się wyłącznie obrazem Polski (a ściślej rzecz ujmując, Królestwa Polskiego — bez Śląska i Prus) oraz Polaków
w dziełach Piccolominiego. Litwa zaś interesuje mnie jedynie wtedy, gdy narracja
traktująca o niej łączy się nierozerwalnie z opisem Polski i Polaków. Nie jest to zatem analiza relacji obustronnych pomiędzy Piccolominim a Polską i Polakami, którym
poświęcił swoją monografię Zarębski. Omawiane przeze mnie zagadnienia obejmują
okres od początku lat trzydziestych XV wieku, kiedy Eneasz jako uczestnik soboru
bazylejskiego po raz pierwszy wspomina o Polsce i Polakach, aż do śmierci Piusa II
w sierpniu 1464 roku. W moich rozważaniach pominę jednak kwestię konfliktów
między Stolicą Apostolską a Królestwem Polskim w okresie wojny trzynastoletniej,
których powodem była z jednej strony papieska ekskomunika rzucona na Związek
Pruski i jego sprzymierzeńców, a z drugiej spór o obsadę biskupstw: chełmińskiego
(w 1456 roku), warmińskiego (w latach 1457–58) i krakowskiego (1461–63). Wspomniane zagadnienia dotyczą już nie tyle relacji dwustronnych między Piccolominim
a Polską i Polakami, ale wielostronnych, bo obejmujących także zakon krzyżacki i niektórych innych sąsiadów Polski piętnastowiecznej, a tym samym wymagają osobnego
zbadania.
Zarębski wykorzystywał jedynie dwie XIX–wieczne prace niemieckich historyków (Voigt, Enea
Silvio de’ Piccolomini..., A. Weiss, Aeneas Sylvius Piccolomini als Papst...), nie wskazuje jednak w swojej książce, że dotarł do jakiejkolwiek innej monografii poświęconej postaci Piccolominiego wydanej po włosku, niemiecku czy angielsku przed 1939 rokiem (listę tych monografii zob. przyp. 1).
Także Smołucha w swoich tekstach (zwłaszcza artykułach) dostarcza czytelnikom ograniczoną listę monografii i artykułów naukowych na temat Piccolominiego (niekiedy ogranicza się jedynie
do wskazania pozycji z XIX i pierwszej polowy XX wieku, zob. J. Smołucha, Kontakty Zbigniewa
Oleśnickiego z Eneaszem Sylwiuszem Piccolominim, w: Zbigniew Oleśnicki..., 2006, s. 205, przyp. 1).
27
Zob. Aneks: Chronologia dzieł Piccolominiego wraz z edycjami.
26
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Kluczem do interpretacji źródeł, które wyszły spod ręki Piccolominiego jest dla
mnie kolejność chronologiczna ich powstawania. Ma to umożliwić lepsze dostrzeżenie zmian poglądów Eneasza zachodzących niejednokrotnie w niewielkich odstępach
czasu. Pokażę także bardzo istotną cechę twórczości epistolograficznej przyszłego papieża, którą było dostosowywanie argumentów do adresata listu. Skutkiem takiego
postępowania są często wyraźne różnice w poglądach Eneasza na tę samą kwestię
w listach pisanych w tym samym czasie.
Interpretacja pism Eneasza Sylwiusza podzielona jest na cztery rozdziały. Poza
rozdziałem pierwszym, w którym przedstawiłem życiorys Piccolominiego, pozostałe
odpowiadają trzem okresom w jego życiu i twórczości. Tak więc w drugim rozdziale
analizuję najstarsze wzmianki na temat Polski i Polaków w tekstach Piccolominiego
pochodzące z lat 1432–1443. Są to przeważnie wzmianki informacyjne, pozbawione
całkowicie komentarza lub krótkie charakterystyki nielicznych polskich znajomych
Eneasza z czasów soboru bazylejskiego. Rozdział trzeci, najobszerniejszy, obejmuje lata
1443–1458, a więc okres pracy naszego bohatera na dworze cesarskim w Wiedniu
lub wykonywania misji dyplomatycznych zleconych przez Fryderyka III Habsburga.
To wtedy powstaje większość pism Piccolominiego, z listami i traktatami historyczno–
geograficznymi na czele, w których znajduje się lwia część poloników. Wreszcie rozdział czwarty obejmuje lata pontyfikatu Piccolominiego, jako Piusa II (1458–1464),
kiedy powstało najsłynniejsze dzieło tego autora — Pamiętniki, zawierające zwłaszcza wzmianki dotyczące dwóch polskich poselstw przybyłych do papieża w 1459
i w 1461 roku.
Niniejsza książka jest poprawioną i uzupełnioną wersją pracy magisterskiej, którą
przygotowałem w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego28. Promotorem pracy była prof. Maria Koczerska, której chciałbym wyrazić głęboką wdzięczność za nieustannie okazywaną mi pomoc, a także za hojne poświęcanie mi swojego
wolnego czasu. Recenzentem pracy był prof. Sławomir Gawlas, któremu dziękuję za
wsparcie w czasie przygotowywania niniejszego tekstu, a także za cenne rady. Słowa
wdzięczności kieruję także epod adresem dr. Marka A. Janickiego z Instytutu Historycznego UW, który hojnie udzielał mi rad i wskazówek oraz wielokrotnie wspierał
mnie w pracy translatorskiej. Za cenne rady dziękuję także prof. Halinie Manikowskiej z Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, której doświadczenie badawcze i erudycja umożliwiły mi zdobycie wielu cennych wskazówek.
Dziękuję wreszcie Alle Brzozowskiej z Instytutu Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych Uniwersytetu Wrocławskiego i dr. Jakubowi Kujawińskiemu z Instytutu Historii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu za inspirację
do pracy i wszelką pomoc.
Praca magisterska pt. Obraz Polski i Polaków w pismach Eneasza Sylwiusza Piccolominiego (papieża
Piusa II) została obroniona na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego 12 sierpnia
2011 roku.

28
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Nie byłoby książki, którą czytelnik ma w tej chwili w ręku, gdyby nie stypendium naukowe, przyznane mi na rok akademicki 2010–2011 przez rząd Republiki
Włoch. Prof. Carli Frovie z Dipartimento di Storia Culture Religioni rzymskiego
uniwersytetu „La Sapienza” z całego serca dziękuję za okazaną serdeczność, a także
nieustanną gotowość służenia mi pomocą, na którą mogę liczyć także dzisiaj. Słowa wdzięczności kieruję również pod adresem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego oraz Dyrekcji Instytutu Historycznego UW za dofinansowanie publikacji
niniejszej książki.
Last but not least dziękuję moim najbliższym: Rodzicom i dalszej Rodzinie, z której
chciałbym w sposób szczególny wyróżnić mojego Stryja i zarazem pierwszego Mistrza
dr. Jacka Antoniego Ojrzyńskiego. To w dużej mierze dzięki niemu wybrałem studia
historyczne. Stryj Jacek nieustannie mnie inspiruje, a swoją rzetelnością w podejściu
do badań naukowych oraz wielką erudycją stale uzmysławia mi, jak wiele jeszcze muszę się nauczyć.

TWÓRCZOŚĆ ENEASZA SYLWIUSZA PICCOLOMINIEGO
(PIUSA II)
Niniejszy rozdział źródłoznawczy jest poświęcony bardzo ogólnej charakterystyce pism
Eneasza Sylwiusza, gdyż informacje szczegółowe pojawiać się będą przy analizie kolejnych źródeł. Zacznę od banalnej, ale bardzo istotnej uwagi, mianowicie od stwierdzenia, że Eneasz Sylwiusz Piccolomini jest autorem ogromnej i bardzo różnorodnej
spuścizny pisarskiej, obejmującej przede wszystkim listy (od końca 1431 roku do połowy 1459 napisał ich aż 670 do 192 korespondentów, w tym 8 do Zbigniewa Oleśnickiego; wśród nich jest wiele traktatów na rozmaite tematy, np.: De cura et natura
equorum, De curialium miseriis, De liberorum educatione, De poesi), a także teksty historyczno–geograficzne (De viris illustribus, Historia Austrialis, De dictis et factis Alphonsi
regis, Germania, De Europa, Historia Bohemica, Asia), dialogi (Libellus dialogorum de
authoritate Concilii, Pentalogus), słynne Pamiętniki (Commentarii rerum memorabilium
quae temporibus suis contigerunt) oraz utwory poetyckie (zbiór wierszy Cinthia), opowiadanie Historia de duobus amantibus i komedia Chrysis.
Najwięcej wzmianek dotyczących Polski i Polaków znajduje się w listach (zwłaszcza
tych z połowy lat czterdziestych XV wieku) i traktatach historyczno–geograficznych
(De viris illustribus, Historia Austrialis, De Europa, Historia Bohemica, a nawet w De dictis et factis Alphonsi regis). Pojedyncze wzmianki pojawiają się także w dialogach (Pentalogus), tekstach o soborze bazylejskim (De gestis concilii Basiliensis commentariorum
libri II) oraz w Pamiętnikach. Istnieją także cztery utwory poetyckie, których treść wiąże się wyraźnie z Polską i Polakami: trzy wersje epitafium Aleksandra Mazowieckiego,
biskupa trydenckiego, oraz epigramat na Polaków — pijaków i kłamców.
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Zdecydowana większość pism Piccolominiego została wydana w ostatnich latach29,
jednakże w przypadku niektórych tekstów (zwłaszcza listów z czasów kardynalatu) historycy muszą ciągle korzystać z dalekich od obowiązującej dzisiaj normy edycji szesnastowiecznych i dziewiętnastowiecznych30.

EPISTOLOGRAFIA ŚREDNIOWIECZNA
I RENESANSOWA A TWÓRCZOŚĆ ENEASZA
List to gatunek literacki, który Eneasz Sylwiusz Piccolomini wybierał najczęściej.
W tę formę przyszły papież ubierał swoje liczne traktaty z dziedziny polityki, religii,
geografii i wreszcie historii. Źródeł tego fenomenu można upatrywać zarówno w tradycji klasycznej, jak i apostolskiej. Ważną cechą epistolografii wieków średnich była
uniwersalność formuły listu jako gatunku, przez co wprawni pisarze byli w stanie zawrzeć w niej właściwie dowolną treść31.
W średniowieczu i znacznie później nie było listów prywatnych w dzisiejszym rozumieniu tego słowa — zawsze pisano z myślą o więcej niż jednym czytelniku32. Z tego
Zob. Aneks: Chronologia dzieł Piccolominiego wraz z edycjami, s. 168 nn.
Chodzi o jednotomową monumentalną edycję dzieł wszystkich Piccolominiego, którą drukowano kilkakrotnie w XVI wieku w Bazylei. Ostatnie z tych wydań, a zarazem najczęściej cytowane,
pochodzi z 1571 roku: Aeneae Sylvii Piccolominei, Senensis, qvi post adeptvm pontificatvm Pivs eivs
nominis secvndvm appellatus est, opera quae extant omnia, nunc demum post corruptissimas aeditiones
summa diligentia castigata & in unum corpus redacta, quorum elenchum uersa pagella indicabit. His qvoqve accessit gnomologia ex omnibvs Sylvii operibus collecta, & Index rerum ac uerborum omnium copiosissimus. Basileae, ex Officina Henricpetrina, 1571 (reprint: Frankfurt 1967) [dalej: Opera Omnia].
Warto również wspomnieć o dziewiętnastowiecznym wydaniu niepublikowanych wcześniej utworów Piccolominiego: Aeneae Silvii Piccolominei Senensis qui postea fuit Pius II Pont. Max. Opera inedita
descripsit ex Codicibus Chisianis vulgavit notisque illustravit Josephus Cugnoni, Atti della R. Accademia dei Lincei anno CCLXXX, 1882–83, serie 3; Memorie della classe di scienze morali, storiche
e filologiche, vol. 8, Roma 1883 [dalej: Opera inedita].
31
Najważniejszą pracą dotyczącą epistolografii średniowiecznej i renesansowej, z której korzystałem, była: G. Constable, Letters and Letter–Collections, Typologie des Sources du Moyen Âge Occidental, Fasc. 17, A–II, Turnhout 1976 (tutaj także obszerna bibliografia) [dalej: Letters]; temat
epistolografii średniowiecznej (do XIV wieku) poruszył ostatnio Walter Ysebaert: tenże, Medieval
letters and letter collections as historical sources: methodological questions and reflections and research
perspectives (6th–14th centuries), „Studi Medievali”, serie 3, 50 (2009) 1, s. 41–73; należy również
przywołać klasyczną pracę Stefanii Skwarczyńskiej, Teoria listu, Lwów 1937 (przedruk: Poetyka
i Horyzonty Tradycji 3, Białystok 2006) [dalej: Teoria], w której znajdują się obszerne rozważania
o liście jako osobnym rodzaju literackim, ale także o estetyce, autorstwie i kompozycji listu, psychologii autora i momencie tworzenia listu oraz historii rozwoju formy listu; na temat pojemności
formuły listu, w tym także o gatunku listu–traktatu, zob. Teoria, s. 319–363.
32
Zob. zdanie samego Piccolominiego na ten temat wyrażone w liście do kanclerza królowej Zofii — str. 82 niniejszej pracy.
29
30
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też powodu starano się, by cechą korespondencji nie była oryginalność i spontaniczność, a elegancja i poprawność. Skutkiem takiego podejścia było kopiowanie wypracowanych i sprawdzonych wzorców, których skarbnicami były formularze, podręczniki epistolografii i wszelkiego typu zbiory listów. Słowo „autentyczność” określało
w średniowieczu list, który został sporządzony z zachowaniem pewnych, nielicznych
zresztą, ogólnych reguł gatunku33, a nie taki, który został wysłany i dostarczony adresatowi. Korespondencja w średniowieczu, podobnie jak w starożytności, spełniała
rolę „mowy zastępczej”, czyli stanowiła ekwiwalent komunikacji bezpośredniej, niemożliwej z powodu oddalenia rozmówców. Średniowieczni mistrzowie epistolografii
definiowali list jako sermo absentium quasi inter presentes34. Wieki średnie znały listy
fikcyjne35, ale służyły one przede wszystkim jako wzorce do naśladowania i najłatwiej
je było znaleźć we wspomnianych już księgach formularzowych i podręcznikach pisania listów. W późnym średniowieczu zaczęły powstawać klasyfikacje listów ze względu
na ich treść i funkcję. Należy jednak pamiętać, że przez całe średniowiecze nie istniała
ściśle wytyczona granica między oficjalnymi dokumentami i listami osobistymi.
Zasadniczy wpływ na ewolucję gatunku miały tworzone od starożytności kolekcje
epistolograficzne, na czele ze zbiorami listów Cycerona. W średniowieczu zaczęło być
to widoczne od X/XI wieku, a szczególnie w okresie tzw. renesansu XII wieku. Pojawiające się od II poł. XI wieku cykle listów miłosnych układały się niekiedy w coś
na kształt późniejszych tekstów pamiętnikarskich36. Równolegle z tendencją do spersonalizowania formy i stylu korespondencji, a także z dopuszczeniem coraz bardziej
osobistego tonu, pojawia się przeciwna tendencja, kładąca nacisk na zachowanie prawidłowej formuły listu ze wszystkimi jej wyznacznikami, a także na unikanie indywidualizmu. Przekazywaniu sprawdzonych formuł listowych stosowanych w zależności
od treści i funkcji listu służyły podręczniki epistolografii nazywane najczęściej dictamen,
ars dictandi, summa dictaminis37. Pojawiły się one w XII wieku i błyskawicznie się rozpowszechniły. Trzynasty wiek zaznaczył się zwiększeniem roli języków wernakularnych.

Na ogół wspomina się o trzech wyznacznikach formy listu: początkowym pozdrowieniu adresata
(salutatio), końcowym podpisie (subsciptio) oraz zachowaniu stylu listowego (modus/stylus epistolaris). Ów styl charakteryzowały zwięzłość i ograniczenie listu do jednego tematu. W praktyce jednak
ten ostatni warunek często nie był przestrzegany; por. Teoria, s. 274–302.
34
Zob. Letters, s. 13.
35
Np. listy Petrarki do wielkich pisarzy starożytności.
36
Zob. Letters, s. 33.
37
Zob. E.R. Curtius, Literatura europejska i łacińskie średniowiecze, tłum. i oprac. A. Borowski, Kraków 2005 (wyd. 1: Bern 1948), s. 82–83. Na temat stosowanych w Polsce podręczników epistolografii zob. L. Winniczuk, Epistolografia: łacińskie podręczniki epistolograficzne w Polsce w XV–XVI wieku,
Biblioteka Meandra 19, Warszawa 1952; Jan Ursyn z Krakowa, Modus epistolandi cum epistolis exemplaribus et orationibus annexis (O sposobie pisania listów wraz z wzorami listów i mowami), Biblioteka
Pisarzów Polskich, Seria B, nr 7, przeł., wstępem i objaśnieniami opatrzyła Lidia Winniczuk, Wrocław 1957 (zwłaszcza wstęp).
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Nas szczególnie interesuje rozwój epistolografii późnośredniowiecznej i renesansowej w kontekście bogatej spuścizny pisarskiej Eneasza Sylwiusza Piccolominiego.
W XV wieku list staje się najpopularniejszym gatunkiem literackim humanistycznej
Europy. Listy piszą i układają w kolekcje absolutnie wszyscy liczący się pisarze włoskiego renesansu (żeby wymienić tylko kilka największych nazwisk, takich jak: Franciszek Petrarka38, Guarino z Werony39, Poggio Bracciollini40 i in.)41. Zainteresowanie
humanistów listami starożytnych i kopiowanie ich wzorców datuje się od słynnego
odkrycia listów prywatnych Cycerona przez Petrarkę w połowie XIV wieku42. Zrozumiano wtedy, że list nie jest jedynie rodzajem piśmiennictwa, literatury użytkowej, ale może stanowić dzieło literackie czytane nawet setki lat po swoim powstaniu.
Uświadomiwszy to sobie, humaniści zaczęli kopiować zwyczaje starożytnych: pisać
listy w ten sposób, żeby przeważały w nich treści uniwersalne, a nie związane z bieżącymi sprawami. Powodowało to również korygowanie już napisanych tekstów, a także
eliminowanie tych najbardziej przenikniętych „duchem swoich czasów”. Wszystkie
te działania miały na celu stworzenie wzorcowej kolekcji listów, którą następne pokolenia będą podziwiać i naśladować43.
Trudno przecenić rosnące znaczenie epistolografii w komunikacji piśmiennych elit
społecznych, a stopniowo, wraz ze wzrostem alfabetyzacji również mieszczańskich,
kupieckich i rzemieślniczych. Mimo coraz gruntowniejszej znajomości łaciny i literatury klasycznej, w języku i literackich przyzwyczajeniach humaniści pozostawali pod
wieloma względami dziećmi kultury średniowiecznej, o czym będziemy się mieli okazję
wielokrotnie przekonać, analizując teksty Piccolominiego.
Bardzo wiele wydań, np. F. Petrarca, Epistole, Classici italiani 12.2, a cura di Ugo Dotti, Torino
1978; Le familiari, Pubblicazioni dell’Università di Urbino. Serie di lettere e filosofia 29, Urbino
1970; tenże, Lettere disperse: varie e miscellanee, Biblioteca di Scrittori Italiani, [Milano] [1994];
po polsku: tenże, O niewiedzy własnej i innych. Listy wybrane, przygotowali do druku W. Olszaniec
i A. Gorzkowski przy współpracy P. Salwy, Gdańsk 2004; tenże, Pisma podróżnicze, Biblioteka Renesansowa 2, przeł. i oprac. W. Olszaniec, Warszawa 2009.
39
Epistolario di Guarino Veronese, Miscellanea di storia veneta edita per cura della R. Deputazione
veneta di storia patria, serie terza, tomo 14, raccolto, ordinato, illustrato da R. Sabbadini, t. 1–3,
Venezia, 1915–19.
40
P. Bracciollini, Lettere, a cura di H. Harth, t. 1–3, Firenze 1984.
41
Listę nazwisk tych humanistów i autorstwo wspomnianych kolekcji przedstawia Remigio Sabbatini we wstępie do trzeciego tomu listów Guarina z Werony: Epistolario di Guarino..., t. 3, Venezia
1919, s. 3–4; przed 1580 rokiem ogłoszono drukiem między 300 a 400 edycji listów — zob. Letters,
s. 39; zob. także: E.J. Polak, Letterbooks, w: Encyclopedia of the Renaissance, edited by P.F. Grendler,
t. 3, New York 1999, s. 416–417.
42
Zob. E.J. Polak, Letterbooks, 1999, s. 416; niektórzy badacze jednak wątpią w to, że wspomniane
odkrycie mogło wywrzeć aż taki wpływ na współczesnych pisarzy — zob. Letters, s. 39, zwłaszcza
przyp. 126.
43
Wszystkie epistolarze humanistów włoskich, z wyjątkiem jednego — Guarina z Werony, zostały
sporządzone przez samych autorów (listy Guarina zebrali jego korespondenci).
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Stworzona przez Eneasza Sylwiusza Piccolominiego kolekcja jego własnych listów
jest jedną z najobszerniejszych, jakie pozostawili po sobie włoscy humaniści44. Był
to niekiedy powód do wątpienia w rzeczywiste Eneaszowe autorstwo niektórych pomieszczonych w niej tekstów45. Listy zostały nie tylko starannie dobrane ze względu
na treść, ale — jak wskazują na to zachowane rękopisy — poddawane były wtórnej
redakcji. W ten sposób kolekcja epistolograficzna stawała się instrumentem autokreacji wizerunku, jaki poznać mieli współcześni i potomni46.

ŁACINA HUMANISTYCZNA A JĘZYK ENEASZA SYLWIUSZA
PICCOLOMINIEGO
Eneasz Sylwiusz Piccolomini wszystkie swoje teksty pisał po łacinie47. Była to jednak
łacina szczególna: z jednej strony spełniała najważniejsze założenia odnowionego języka starożytnego Rzymu (w słownictwie, składni, morfologii i stylu zorientowana
na wzory klasyczne), z drugiej jednak zachowała pod wieloma względami cechy średniowieczne.
Choć Piccolomini w liście do kanclerza królowej Zofii z czerwca 144548 roku piętnuje użycie słów nieklasycznych, sam nie jest bynajmniej purystą. Wiele razy zalecał
jako wzorce pisma Ojców Kościoła. Odpowiada to jego rzeczywistemu słownictwu.
Obok nieuniknionych nowych słów dotyczących Kościoła czy polityki, posługuje
się neologizmami przy innej tematyce lub nawet słowami potwierdzonymi w łacinie klasycznej, lecz mającymi znaczenie odmienne, nadane w okresie poklasycznym,
Ogólną charakterystykę całej epistolografii Eneasza Sylwiusza oraz prawie kompletny wykaz edycji listów przedstawia Barbara Baldi, La corrispondenza di Enea Silvio Piccolomini dal 1431 al 1454.
La maturazione di un’esperienza fra politica e cultura, I confini della lettera. Pratiche epistolari e reti
di comunicazione nell’Italia tardomedievale — Atti della giornata di studi, Isernia, 9 maggio 2008,
a cura di I. Lazzarini, „Reti Medievali: Rivista” 10 (2009) [1 (2010)], s. 293–314.
45
Epistolario di Guarino..., t. 3, Venezia 1919, s. 4.
46
W dniach 18–20 lipca 2013 roku odbyła się w Pienzy i Chianciano konferencja zatytułowana: Pio II nell’epistolografia del rinascimento. Uczestnicy wygłosili ponad 50 referatów obejmujących
pokaźny zestaw zagadnień. Publikacja pokonferencyjna, która ukaże się niebawem, będzie zapewne bardzo dobrą prezentacją współczesnego stanu badań na temat epistolografii humanistycznej
ze szczególnym uwzględnieniem spuścizny pisarskiej Eneasza Sylwiusza Piccolominiego.
47
Niniejsza analiza języka dzieł Piccolominiego została napisana na podstawie dwóch teksów Martina Wagendorfera: Zur Orthographie des Eneas Silvius Piccolomini, „Mittellateinisches Jahrbuch”
42 (2007), s. 431–476, a także fragmentu wstępu do edycji dzieła: Historia Austrialis, MGH, Scriptores rerum Germanicarum Nova series 24, t. 1, hrsg. von J. Knödler und M. Wagendorfer, Hannover 2009, s. 56—78; zob. także: G. Bernetti, Il latino e l’animo di Pio II, BSSP 72 (1965), s. 75–90.
48
Enee Silvii Piccolominei Epistolarium Seculare: complectens De duobus amantibus, De naturis
equorum, de curialium miseriis, post Rudolf Wolkan iterum recognovit edidit Adrianus van Heck,
Studi e testi 439, Città del Vaticano 2007, ep. 175, s. 439–449.
44
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np. papieża nazywa antykizującym terminem pontifex, często jednak występuje też
papa. Podobnie Fryderyka III po koronacji określa jako cesar, ale nie unika też słowa
imperator.
Nikt nie kwestionuje, że składnia Eneasza jest bardzo zbliżona do klasycznej. Wystęują jednak także elementy nieklasyczne, np. używa on na ogół konstrukcji accusativus cum infinitivo, ale bywa, że zastępuje ją zwrotami z quod–, quoniam–, quia– z koniunktiwem lub indikatiwem49. Zachowane w rękopisach poprawki i razury świadczą
o dążeniu do zbliżenia się do łaciny klasycznej. Eneasz Sylwiusz pisał czytelną, żywą
i jasną łaciną, unikał manieryzmów, często cytował autorów, choć na ogół bez wymieniania ich z imienia.
Piccolomini kilkakrotnie wypowiedział się na temat ortografii. Około 1440 roku
krótko napisał o ortografii w Libellus dialogorum50, w 1454 dyskutuje dwukrotnie pisownię słowa protonotarius w listach do Niccola Lisciego w Pradze51, obiecując mu
przesłanie traktatu De ortographia, który napisał Gasparino Barzizza52. Najpełniej
wypowiedział się w lutym 1450 w traktacie De liberorum educatione dla Władysława
Pogrobowca53.
Autografy Piccolominiego są doskonałą bazą dla badań jego ortografii, ponieważ
znaczna ich część jest lub może być datowana. Poza tym dysponujemy zachowanymi
autografami Eneasza obejmującymi prawie cały okres jego życia. Zachowane rękopisy

Wiele przykładów: Historia Austrialis, 2009, s. 64, przyp. 191.
A.F. Kollár, Analecta monvmentorvm omnis aevi Vindobonensia, t. 2, Vindobonae 1762, s. 685–790,
cytat ze s. 709; zob. U. Pizzani, La sezione ortografica del „De liberorum educatione” di Enea Silvio
Piccolomini, w: L’educazione e la formazione intellettuale nell’età dell’Umanesimo. Atti del II Convegno
internazionale di Chianciano e Montepulciano (1990), cur. L. Rotondi Secchi Tarugi, Milano 1992,
s. 177–185.
51
R. Wolkan, Der Briefwechsel des Eneas Silvius Piccolomini, Abt. 3, Briefe als Bischof von Siena,
Bd. 1, Briefe von seiner Erhebung zum Bischof von Siena bis zum Ausgang des Regensburger Reichstages (23. September 1450–1. Juni 1454), Fontes Rerum Austriacarum 68, Wien 1918, ep. 270
(29.03.1454), s. 458 oraz 273 (11.04.1454), s. 461.
52
O Barzizzy: R. Sabbadini, L’Ortografia latina del Barzizza, w: tenże, Opere minori: I. Classici
e umanisti da codici latini inesplorati, saggi riveduti e corretti dall’autore, editi a cura di T. Foffano,
Padova 1995, s. 212–226; G. Martellotti, Barzizza, Gasperino, w: DBI, t. 1, Roma 1960, s. 34–39
(tam także bibliografia); F. Schalk, Barzizza, Gasparino (Gasparinus Barzizius, G. Bergomensis oder
Pergemansis), w: LMA, t. 1, München–Zürich 1980, kol. 1502; Gasparino Barzizza e la rinascita degli
studi classici: fra continuità e rinnovamento: atti del Seminario di studi Napoli–Palazzo Sforza, 11 aprile
1997, a cura di L. Gualdo Rosa, Napoli 1999; V. Fera, La filologia di Gasparino Barzizza, w: Confini
dell’Umanesimo letterario. Studi in onore di Francesco Tateo, a cura di M. de Nichilo, G. Distaso,
A. Iurilli, RR 2003, s. 603–628.
53
Leviuscula res fortasse videbitur, si tibi de hac quoque parte precepta tradiderim, [...] sed non est alienum hanc etiam regi puero tradi partem, que ad cognitionem et intelligentiam auctorum non parum luminis prebet; Wolkan, Abt. 2, Briefe als Priester und als Bischof von Triest (1447–1450), Fontes Rerum
Austriacarum 67, Wien 1912, ep. 40, s. 103–158, cyt. ze s. 144.
49
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sięgają od studenckiego manuskryptu prawniczego z lat 1426–2754 do końca pontyfikatu.
W dziedzinie ortografii przyszły papież także nie był purystą. Najbardziej rzucającą się w oczy cechą średniowieczną jest prawie całkowity brak dyftongów55. Chociaż
ta kwestia była już przez wczesnych humanistów głęboko dyskutowana i znalazła także
odbicie w praktyce, to w pismach Piccolominiego nie ma żadnego echa tych dyskusji
z wyjątkiem niewielu przykładów e–caudata w tekstach o charakterze podniosłym. Podobnie stosuje konsekwentnie nieklasyczną pisownię jak coppula, solemnis, negocium,
a niekonsekwentnie w takich wyrazach jak hystoria, ymago, hyems, ylaris, ymber, Ydus,
interpretari, summere, fauctor, arctus itd., także w późnych tekstach. Uderzająco rygorystycznie stosowanym elementem jest ti przed samogłoską. Mimo odmiennej praktyki średniowiecznej Eneasz wyłącznie w klasycznej formie używa takich słów jak sed,
haud, apud itd. W dojrzałej fazie swej praktyki ortograficznej używa wyłącznie form
mihi, nihil, w ślad za Poggiem Bracciollinim. Najciekawszym wynikiem analizy Martina
Wagendorfera jest opisanie rozwoju pisma Piccolominiego w stronę pisowni humanistycznej. Autor dostrzega dwa „humanistyczne przesunięcia”. Porównanie rękopisu Chig. J. VII. 252 z lat 1426–27 z najwcześniejszymi własnoręcznymi listami (lata
trzydzieste) pokazuje zachodzące zmiany, które trzeba wiązać z podróżą florencką czy
też północnowłoską z lat 1429–1431. W listach nie ma już takich form jak ingnorantia/ingnorare, Calendis, apellare, autoritas, exibitus, ynitium. Drugie chyba mocniejsze
„przesunięcie” można stwierdzić w połowie lat trzydziestych i wiąże się z działalnością
Piccolominiego na soborze w Bazylei od 1432 roku. Znamienne jest, że formy michi,
nichil po latach 1434–35 w ogóle nie występują. Podobnie zamiany e i i występujące
we wczesnych listach od 1435 roku znikają. Również nikną zwalczane jeszcze przez
średniowiecznych gramatyków formy hii/hiis, także pisownia ct zamiast tt (mictere, lictera) lub zamiast t (nactivitas). Nie stosuje już wypadnięcia c w (sacro) santo. Podobnie
brak takich form, jak numptius/numptiare, dampnum, contempnere.
Tendencje rozwojowe ortografii Eneasza można porównać do tendencji w rozwoju
jego pisma. Od hybrydowej w środowisku włoskich humanistów XV wieku kursywy późnośredniowiecznej rękopisu Chig. J. VII. 252, przez bardziej przejrzysty obraz
pisma i redukcję skrótów (już w najwcześniejszych listach z lat trzydziestych), przez
eliminowanie pojedynczych gotyckich form i zastępowanie ich humanistycznymi (dopiero w czasach bazylejskich), aż do typowej kursywy humanistycznej, którą będzie
praktykował ze zmianami pojedynczych form do końca życia56.
Chig. J. VII. 252, Biblioteka Watykańska.
Wagendorfer przytacza cytat z artykułu Sir Ernsta H. Gombricha z 1976 roku: But perhaps it is no
more paradox to assert that this movement [Renaissance] had its origin not so much in the discovery
of man as in the rediscovery of diphthongs; Zur Orthographie..., s. 431.
56
Analiza paleograficzna pisma Piccolominiego z całego jego życia, zob: M. Wagendorfer, Die
Schrift..., 2008.
54
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Charakterystyczne jest, że drugie „przesunięcie” w latach trzydziestych jest silniejsze, co rzuca światło na recepcję humanizmu w Bazylei. Mimo wzrastających wpływów
humanistycznych i postępującej krok po kroku stabilizacji ortografii Eneasza nawet
w dojrzałej fazie nie uznaje rygorystycznego stosowania zasad, zatem rekonstrukcja
ortografii Piccolominiego przy użyciu edycji nieopartych na autografach jest problematyczna. Warto podkreślić, że mimo wspomnianego rozwoju ortografii Eneasza Sylwiusza, niektóre typowo średniowieczne cechy jego pisowni utrzymują się do końca,
a inne pojawiają się dopiero w ostatniej fazie jego życia.
Zestawienie teoretycznych wypowiedzi Piccolominiego w traktacie dla Pogrobowca z jego praktyką wykazuje wiele zgodności, ale także wyraźne odchylenia. Świadczy to o tym, że w traktacie Eneasz bardziej opierał się na literaturze przedmiotu niż
na własnej praktyce. Jest ciekawe, że w korespondencji z Liscim z 1454 roku dwukrotnie opowiada się za pisownią protonotarius, choć w jego listach występuje także
pisownia prothonotarius.

ENEASZ SYLWIUSZ JAKO REPREZENTANT
LITERATURY WŁOSKIEJ XV WIEKU
Eneasz Sylwiusz Piccolomini zajmuje wyjątkowe miejsce we włoskiej literaturze XV wieku. Już na początku należy podkreślić, że zarówno jego samego, jak i jego
spuściznę pisarską zalicza się do klasyki literatury humanistycznej, renesansowej,
obok innych wielkich pisarzy tej epoki, jak choćby Poggia Braccioliniego lub Francesca Filelfo. To szczególnie ważne, gdyż choć w Polsce połowy XV wieku panowała
jeszcze kultura średniowieczna, w państwach Półwyspu Apenińskiego królowała już
kultura i sztuka odrodzenia. Rezultatem tych różnic w rozwoju kulturowym Włoch
i Europy zaalpejskiej są liczne krytyczne uwagi Eneasza na temat wielu państw i narodów, które w porównaniu z jego ojczyzną okazywały się kulturowo zapóźnione, ciągle
czekając na nadejście odrodzenia sztuk i nauk.
Dla humanistów włoskich, w tym także dla Piccolominiego, nieodzownym elementem nowej kultury była łacina klasyczna57, oczyszczona z błędów i na powrót
podniesiona, pod względem gramatycznym i leksykalnym, do poziomu starożytnych
mistrzów: Cycerona i Wergiliusza. W związku z tym oczywiste dla większości włoskich
humanistów było pisanie swoich utworów po łacinie, a nie w językach narodowych
(choć w XV wieku w wielu krajach europejskich, np. we Włoszech, były one już
na wysokim szczeblu rozwoju, czego najlepszym dowodem jest wielka literatura toskańska XIV wieku z Dantem, Boccacciem i Petrarką na czele).
O łacinie humanistów, jej związkach z językiem włoskim oraz o dyskusjach między historykami literatury na ten temat zob. S. Rizzo, Il Latino dell’Umanesimo, w: Letteratura italiana, dir. da
A.A. Rosa, t. 5, Le Questioni, Torino 1986, s. 379–408, tam także bibliografia.
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Piccolomini już na etapie swojej nauki w Sienie odrzucił teksty mistrzów średniowiecznych i wybrał na swoich nauczycieli wielkich pisarzy i poetów starożytnych.
Kuzyn Piccolominiego, Gregorio Lolli, tak oto ujął tę kwestię w liście do kardynała
biskupa Pawii Jakuba Piccolominiego: His in studiis usus est praeceptoribus mortuis,
magis quam viuis. Ciceronem, Maronem, Titum Liuium, et alios Latinae linguae principes,
habuit praeceptores58. Szczególnie istotne są związki pism Piccolominiego z twórczością autora Eneidy59. Pomimo zacytowanej powyżej deklaracji w twórczości Eneasza
Sylwiusza nie brakuje także odniesień do literatury in volgare. Przykładem niech będą
nawiązania do twórczości Dantego Alighieri60.
W najważniejszych, monumentalnych syntezach literatury włoskiej twórczość
Eneasza Sylwiusza jest zazwyczaj przedstawiana na trzy sposoby, które na użytek tej
książki nazwałem modelami. Pierwszy model można określić jako tradycyjny. Wykład
każdej epoki literackiej jest tutaj historią wielkich twórców, którym poświęca się kolejne rozdziały61. W tej sytuacji kryterium podziału jest gatunek literacki dominujący
w twórczości konkretnego autora i, w zależności od epoki, język utworu. Zgodnie
ze wspomnianymi kryteriami Eneasz Sylwiusz uznany został za prozaika piszącego
po łacinie.
Drugi model analizy został zaprezentowany w najnowszej wielkiej syntezie historii literatury włoskiej pochodzącej z lat 80. XX wieku62. Tu nie ma już tradycyjnego
podziału na epoki literackie (w przypadku Włoch są to najczęściej stulecia), ale zastosowano wyłącznie podział tematyczny, w ramach którego zanalizowano kolejne
prądy czy gatunki literackie. W tej sytuacji z twórczości Piccolominiego wydzielono
kolejne utwory i zakwalifikowano je do rozmaitych działów, np. traktatów pedagogicznych czy epistolografii. Mimo to autorom nie udało się całkowicie rozczłonkować
spuścizny pisarskiej Piccolominiego i zmuszeni byli poświęcić mu (oprócz biogramu

Pii secundi pontificis max. Commentarii..., 1614, ep. 47, s. 494.
Ich ślady widać zwłaszcza w De duobus amantibus, Pamiętnikach i w niektórych listach Eneasza
Sylwiusza: F. Tateo, Piccolomini, w: Enciclopedia Virgiliana, t. 4, Firenze 1988, s. 90–91; badacze
zwracali także uwagę na związki twórczości Piccolominiego z dziełami Horacego: R. Fabbri, Il Piccolomini e Orazio, „Studi umanistici piceni” 23 (2003), s. 105–12.
60
Zwłaszcza w De ortu et auctoritate Imperii Romani z 1446 roku i w Dialogus pro donatione Constantini napisanym między rokiem 1454 a 1456: Piccolomini, w: Enciclopedia Dantesca, t. 4, Roma 1973,
s. 482; zob. także: L. Frati, Enea Silvio Piccolomini imitatore di Dante, „Nuova Antologia. Rivista di
Lettere, Scienze ed Arti” 55 (1920) fasc. 1168 (16 novembre), s. 169–171.
61
W ten sposób opracowana została twórczość Eneasza Sylwiusza w: Storia della letteratura italiana,
dir. da E. Cecchi e N. Sapegno, t. 1–8, Milano 1965–69 (nowe wyd.: 1988, dodruk: 1990), gdzie
Piccolominiemu poświęcono trzy rozdziały, w których scharakteryzowano młodość, wiek dojrzały
i czasy pontyfikatu Piusa II; wspomniane rozdziały zostały umieszczone w dziale: I grandi prosatori
latini: eruditi, critici, storici, s. 179–200.
62
Letteratura italiana, dir. da A.A. Rosa, t. 1–8 (12 woluminów), Torino 1982–89.
58
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w ostatnim tomie63) osobny podrozdział przy okazji omawiania twórców związanych
z Rzymem64.
Istnieje jeszcze trzeci model65 — pośredni, na który z jednej strony składa się tradycyjny podział na epoki (stulecia) literackie, z drugiej zaś analiza historycznoliteracka typowa dla modelu drugiego, a więc dzieląca twórczość poszczególnych autorów
pod względem gatunków i prądów literackich. Także w tym przypadku nie obyło się
bez wydzielenia, tym razem dwóch osobnych podrozdziałów dla Eneasza Sylwiusza —
pierwszy przy omawianiu papieży–humanistów66, a drugi, podobnie jak w pierwszym
modelu, przy okazji omawiania twórczości prozatorskiej67.

Ostatni tom w dwóch woluminach przeznaczony został wyłącznie na biogramy omawianych
twórców i indeksy; Letteratura italiana, dir. da A.A. Rosa, t. 8, Gli Autori. Dizionario bio–bibliografico
e Indici, red. G. Inglese, vol. 2, Torino 1991, s. 1409–1410.
64
Dokładniej rzecz ujmując twórców związanych z Rzymem (rozdział napisał Vinzenzo de Caprio) w okresie nazwanym: La fase fondativa del classicismo umanistico; Letteratura italiana, dir. da
A.A. Rosa, t. 7, Storia e geografia, vol. 2, L’età moderna, cz. 1, Torino 1988, s. 392–397.
65
Storia letteraria d’Italia, t. 1–11 (15 woluminów), Milano 1927–1951 (seria ta była wielokrotnie
wznawiana — po raz ostatni wydano w latach 1981–1993 tomy 3–11 pod red. A. Balduino).
66
Rozdział 1: „Uomini e idee”; V. Rossi, Il Quattrocento, Storia letteraria d’Italia, reprint
dell’edizione 1933 riveduta e corretta, aggiornamento a cura di R. Bessi, introduzione di M. Martelli, Milano 1992, s. 74–76; w tomie tym znajduje się także obszerna bibliografia prac na temat
Piccolominiego (s. 125–129).
67
Rozdział 4: „La prosa narrativa”; V. Rossi, Il Quattrocento..., s. 291–294.
63
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E

neasz Sylwiusz Piccolomini68 urodził się w Corsignano 18 października 1405 roku.
Corsignano (od 1462 roku Pienza) w chwili narodzin Eneasza Sylwiusza było
małym prowincjonalnym miasteczkiem toskańskim, czy wręcz wsią, w pobliżu Sieny,
które dopiero za sprawą swojego najsłynniejszego krajana stało się wzorcowym miastem wczesnego renesansu. Rodzina Eneasza była niegdyś jedną z najbogatszych szlacheckich69 rodzin osiadłych w Sienie, ale po wyrzuceniu szlachty z miasta w 1385 roku
Literatura na temat postaci Eneasza Sylwiusza, jak już wspomniałem, jest ogromna; w tym miejscu jednak chciałbym wymienić te prace, które dostarczają nam informacji biograficznych o Piccolominim: przede wszystkim — G. Paparelli, Enea Silvio Piccolomini..., Ravenna 1978; jak również:
L.M. Veit, 1964 (tu szczególnie informacje dotyczące dzieciństwa i młodości Eneasza Sylwiusza);
C.E. Naville, 1984; A. Mârza, 2009; a także artykuły i biogramy: G. Resta, Enea Silvio Piccolomini, „Letteratura Italiana: i Minori” [Marzorati Minori], Milano 1961, t. 1, s. 553–567; G. Arnaldi, Ritratto di Enea Silvio Piccolomini, „Terzo Programma”, 3 (1965), s. 361–366; G. Ceserani,
Pio II, w: Dall’Umanesimo alla Controriforma, I Protagonisti della Storia Universale 5, Milano 1965,
s. 169–196; G. Paparelli, Enea Silvio Piccolomini..., w: Atti del convegno...,1966, s. 11–28; E. Garin,
1967, s. 9–39; R. Fubini, Scapigliato e umanista, „Storia e dossier”, 21 (1988), s. 45–48; G. Paparelli, Dizionario Critico della Letteratura Italiana, t. 3, Torino 1992, s. 441–443; H. Heinz, Pius II,
w: BBKL, t. 7, Herzberg 1994, kol. 659–661; P.P. Scarcia, Pie II, w: Dictionaire historique de la papauté, sous la dir. de Ph. Levillain, [Paris] 1994, s. 1323–1325; J. Helmrath, Pius II, w: LThK, hrsg.
von W. Kasper, t. 8, Freiburg–Basel–Rom–Wien 1999, s. 322–323; W. McCuaig, Pius II, w: Encyclopedia of the Renaissance, t. 5, New York 1999, s. 40–42; M. Pellegrini, Pio II w: EP, t. 2, Roma 2000,
s. 663–685 (tam także obszerna bibliografia); G. Campbell, The Oxford Dictionary of the Renaissance, Oxford 2003, s. 616–618; B. Baldi, Il ,,cardinale tedesco...” 2012; wiele informacji znaleźć można
także we wspomnianych już wcześniej licznych publikacjach pokonferencyjnych.
69
Herb rodziny Piccolominich to niebieski krzyż z pięcioma złotymi półksiężycami (po jednym
na każdym ramieniu i ostatni w centrum) na białym polu; zob. G. Gardelli, Lo stemma Piccolomini
dal Medioevo al Rinascimento. Maiolica nobiliare, w: „Nymphilexis”..., 2005, s. 105–14.
68
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mocno zubożała70. Imiona odziedziczył Eneasz po dziadku; dodano jednak do nich jeszcze jedno — Bartłomiej, ze czci dla Apostoła, którego barbarzyńscy Hindusi obdarli ze skóry71. Rodzicami przyszłego papieża byli Wiktoria Forteguerri i Sylwiusz Piccolomini.
Eneasz po latach interpretował imiona swoich rodziców w sposób bardzo sugestywny:
uważał, że imię matki wyjaśnia jego liczne sukcesy i zwycięstwa („vittoria”), a nazwisko
odnosi się do ciągłych wojen („guerra”) i batalii, jakie przyszło mu toczyć. Imię ojca
natomiast miało wskazywać na zamiłowanie Toskańczyka do ucieczki od spraw tego
świata w stronę sztuki („silvio” — leśny, dziki). Piccolomini widział u siebie wyraźny
kontrast między silnym charakterem i świadomością twardego stąpania po ziemi z jednej strony, a z drugiej potrzebą odizolowania się od spraw codziennych i oddania się
sztuce, zwłaszcza literaturze. Swoje sukcesy wyjaśniał znalezieniem idealnej harmonii
tych dwóch, wydawałoby się, całkowicie odmiennych typów usposobienia72.
W swoich Pamiętnikach, napisanych już po wyborze na papieża, opisywał niezwykłe
wydarzenia ze swego dzieciństwa, które miały udowodnić, że Bóg miał wobec niego
jakieś plany, skoro mały Eneasz wychodził bez szwanku z – wydawałoby się — beznadziejnych sytuacji73. Ze swoimi rówieśnikami bawił się w bycie papieżem, a jego matka,
jeszcze będąc w ciąży, miała sen, że urodzi dziecko z mitrą na głowie. Biedaczkę strasznie to musiało wystraszyć, ponieważ z papierową mitrą na głowie przyprowadzano
Na temat rodziny Piccolominich: H.M. Richter, Die Piccolomini, Berlin 1874; A. Lisini, A. Liberati, Albero della famiglia Piccolomini, Siena 1899; C. Ugurgieri della Berardenga, Pio II Piccolomini
con le notizie su Pio III ed altri membri della famiglia, Firenze 1973; G. Paparelli, Enea Silvio Piccolomini..., Ravenna 1978, s. 18–22; R. Mucciarelli, I Piccolomini a Siena XIII–XIV secolo. Ritratti possibili,
Università di Siena, Dipartimento di storia. Dentro il Medioevo. Temi e ricerche di storia economica e sociale 2, Pisa 2005; I. Puglia, I Piccolomini d’Aragona duchi di Amalfi (1461–1610). Storia
di un patrimonio nobiliare (Ricerche storiche [Napoli] 9), Napoli 2005; G. Piccinini, I Piccolomini e il
ducato di Montemarciano, w: Enea Silvio Piccolomini. Arte..., 2006, s. 131–6.
71
Pius II, Pamiętniki, 2005, I 2, s. 19; ob reuerentiam apostoli, quem Indorum barbarii decoriarunt;
Pii II Commentarii rerum memorabilium que temporibus sui contingerunt, Studi e Testi 312–33, t. 1,
ad codicum fidem nunc primum editi ab A. van Heck, Città del Vaticano 1984 s. 41; Pamiętniki
w oryginale cytuję wyłącznie za edycją van Hecka. Podobnie jak w przypadku listów świeckich i De
Europa, których wydawcą jest także van Heck, oddaję wiernie pisownię edycji z jednym wszakże
wyjątkiem — każde zdanie zaczynam wielką literą.
72
G. Paparelli, Enea Silvio Piccolomini, w: Atti del convegno..., 1966, s. 13.
73
Ten [Eneasz Sylwiusz] jako trzyletnie dziecko, gdy bawił się z rówieśnikami, spadłszy z wysokiego muru
i uderzywszy o kamień, doznał rany na głowie, którą wbrew nadziei i przekonaniu rodziców w krótkim
czasie zagoił Mikołaj Monticulanus, który go podniósł ze świętego źródła, lekarz bez dyplomu — jak mówią — z doświadczenia. Gdy w ósmym roku życia wpadł na bodliwego wołu (Wj 21, 29.36), przebity
i w górę podrzucony bardziej z Bożą niż z ludzką pomocą uniknął niebezpieczeństwa śmierci; Pius II, Pamiętniki, I 2, s. 20; Hic in pueritia trium annorum, dum ludit inter equales, muro lapsus alto et in saxum
allisus ingens capitis uulnus accepit, quod preter spem et opinionem parentum Nicolaus Monticulanus, qui
eum de sacro fonte leuauerat, sine litteris medicus — ut dicunt — empericus breui curauit. Annum agens
octauum „in bouem cornupetam” cum incidisset, percussus et in altum iactus diuino magis auxilio quam
ope humana mortis periculum euasit; Pii II Commentarii..., t. 1, 1984, s. 42.
70
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duchownych skazanych na kary fizyczne74. Wszystkie te cudowne i prorocze wydarzenia opisywane przez Piusa II przywodzą na myśl średniowieczne żywoty świętych.
Eneasz jednak nie tylko się bawił. Choć jego matka wydała na świat 18 dzieci,
to jednak przeżył tylko przyszły papież i jego dwie siostry: Laudomia i Katarzyna. Eneasz Sylwiusz miał więc od dzieciństwa dużo obowiązków.
Ojciec Piccolominiego postanowił go kształcić, wiedząc, że tylko w ten sposób może
odbudować wielkość rodziny. Posłał go najpierw na nauki do miejscowego księdza —
Pietra, który doczekał jeszcze przyjazdu swojego wychowanka do Pienzy, już jako Piusa II. Następnie ojciec wysłał go na uniwersytet do Sieny (1423), gdzie mieszkał ze swoją przyrodnią siostrą Bartłomieją. Siena była miastem ciągłej zabawy, pięknych kobiet
i licznych rozrywek, a osiemnastoletni Eneasz zamierzał korzystać z możliwości, jakie
mu daje to wspaniałe miasto75. Wiemy, że Piccolomini był zapalonym kobieciarzem
(o czym zresztą sam pisał76), a czego dowodem były nieślubne dzieci77. Jedną ze swoich
miłości opiewał w tomie wierszy pt. Cinthia, który powstał w latach 1426–2878.
W tym samym czasie jednak Eneasz Sylwiusz nie zaniedbał spraw naukowych.
To właśnie wtedy zrodziła się jego wyjątkowa umiejętność łączenia książek i aktywnego życia, sztuki i realizacji na różnych polach. W Sienie Piccolomini kontynuował
naukę gramatyki, którą zaczął już w Corsignano, następnie uczył się retoryki, żeby
wreszcie rozpocząć studia prawnicze pod okiem niewiele od niego starszego Mariana de’Sozzini79 — znanego wówczas w całej Italii specjalisty od prawa cywilnego,

Sen matki: Le vite di Pio II di Giovanni Antonio Campano e Bartolomeo Platina, Rerum Italicarum
Scriptores t. 3, cz. 2, ed. G.C. Zimolo, Bologna 1964, s. 79.
75
Civitas Veneris est; Enee Silvii Piccolominei Epistolarium Seculare..., ep. 153 z 3 lipca 1444 roku
do Kaspara Schlicka, s. 347. Eneasz zakochał się nieszczęśliwie w niejakiej Angeli, która była mężatką. Ona jednak wyśmiała go ze względu na ubogość jego stroju. Eneasz takim zachowaniem
narażał się natomiast na nieprzyjemności ze strony męża adorowanej. O identyfikacji wspomnianej
Angeli: C. Corso, Il Panormita in Siena e l’Ermafrodito, BSSP, 60 (1953), s. 138–188.
76
[...] plures uidi et amauique feminas; Enee Silvii Piccolominei Epistolarium Seculare..., ep. 119
z 16 stycznia 1444 roku do Pietra da Noceto, s. 256.
77
Piccolomini był ojcem co najmniej dwóch synów — o pierwszym, którego miał z nieznaną Szkotką, a który zmarł najpóźniej 8 lat po urodzeniu, wspomina w liście do Pietra da Noceto z kwietnia
1443 roku (Enee Silvii Piccolominei Epistolarium Seculare..., ep. 70, s. 163), a o drugim, którego miał
z pewną Angielką ze Strasburga, pisze w liście do ojca z 20 sierpnia 1443 roku (Enee Silvii Piccolominei Epistolarium Seculare..., ep. 78, s. 177); zob.: Z. Martels, The fruit of love. Aeneas Silvius Piccolomini about his illegitimate child, w: Pius II, „El più expeditivo pontifice”: Selected Studies on Aeneas
Silvius Piccolomini (1405–1464), Brill’s Studies in Intellectual History 117, ed. Z. Martels i A. Vanderjagt, Leiden 2003, s. 229–248 (na s. 245–8 edycja listu); jeżeli chodzi o inne dzieci przypisywane
Eneaszowi Sylwiuszowi zob. G. Voigt, Enea Silvio de’ Piccolomini, als..., 1856, s. 289, przyp. 3.
78
Badacze powszechnie widzą pod imieniem Cinthia wspomnianą Angelę (zob. przyp. 43);
np. G. Paparelli, Enea Silvio Piccolomini..., Ravenna 1978, s. 22.
79
M. P. Gilmore, Pius II and Marino Sozzini „De sortibus”, w: Enea Silvio Piccolomini, papa Pio II...,
1968, s. 187–194.
74
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posiadającego także ogromną wiedzę ogólną i niezwykłe umiejętności80. Przyszły papież szybko jednak odkrył, że jego powołaniem jest literatura piękna, a nauczycielami nie ludzie obecnie żyjący, ale Wergiliusz, Cyceron, Liwiusz. Potrafił poświęcić się
studiom klasyków, opuszczając posiłki, czy wręcz nie jedząc przez dłuższy czas, aby nie
przerywać pracy81.
Siena była także miastem oddziaływującym na swoich mieszkańców od strony religijnej. W 1425 roku pojawił się tam słynny kaznodzieja i założyciel zakonu franciszkanów
obserwantów — późniejszy święty — Bernardyn ze Sieny. To pod jego wpływem Piccolomini dość wcześnie zaczął myśleć o kapłaństwie. Jednakże przyjaciele uprosili Eneasza,
aby nie szedł tą drogą82. W 1429 roku pojechał do Florencji, aby uczyć się greki u słynnego humanisty Francesca Filelfa83. Tam zaprzyjaźnił się z tym ostatnim, a także z Poggiem
Bracciolinim i Leonardem Brunim. W 1431 roku znów pojawił się w Sienie po podróży
przez wiele miast włoskich, gdzie miał możność poznania innych wielkich humanistów
tego czasu, jak: Guarino z Werony, Giovanni Aurispa czy Giovanni da Imola.
W tym samym roku (1431) spotkał w Sienie kardynała biskupa Fermo Dominika
Capranikę84, który zmierzał na sobór w Bazylei, aby potwierdzić swój tytuł kardynalski
Uir est eloquens, iuris utriusque consultus. Historias omnes nouit, poetice peritus est, carmen facit et
latinum et tuscum, philosophie tam scius quam Plato, geometer quasi Boetius, in numeris Macrobio similis.
Nullum instrumentum ignorat musicum, agriculturam quasi Vergilius nouit, nihil ciuile ignotum uiro [...]
quasi alter Apelles sic pingit; nihil emendatius est, nihil lucidius quam sua manu scripti codices. Sculpit
ut Praxiteles nec medicine ignarus est; Enee Silvii Piccolominei Epistolarium Seculare..., 2007, ep. 153
z 3 lipca 1444 roku do Kaspara Schlicka, s. 346.
81
Czytał także w łóżku przy lampce oliwnej i raz, kiedy zasnął przy lekturze, zapaliła się jego szlafmyca. Opisy poświęceń, jakie czynił Eneasz, aby zdobyć wiedzę, opisuje jego kuzyn, a po wyborze
na papieża także sekretarz Gregorio (Goro) Lolli w liście do kardynała biskupa Pawii Jakuba Piccolominiego, wysłanym między 19 a 31 października 1464 roku (sam list jest pierwszym z kilku, które
nie zawierają daty; odtworzyłem ją na podstawie dat wysłania listów zamieszczonych bezpośrednio
przed i po wspomnianym zbiorze listów niedatowanych); Pii secundi pontificis max. Commentarii
rerum memorabilium, quae temporibus svis contigervnt, a R. D. Ioanne Gobellino Vicario Bonnen. iamdiu compositi, & a R. P. D. Francisco Bandino Picolomineo Archiepiscopo Senensi ex vetusto originali
recogniti. Quibus hac edition accedunt Jacobi Picolominei, cardinalis papiensis, qui Pio pont. coaeuus
et familiaris fuit, Rerum Gestarum sui temporis, & ad Pii continuationem, commentarii luculentissimi:
Eiusdemque Epistolae perelegantes, rerum reconditarum plenissimae, Francofurti in Officina Avbriana
1614, ep. 47, s. 494.
82
Is [Bernardyn] cum Senis predicaret, me intantum commouit, ut paululum abfuerit, quin et ego religionem suam ingrederer. Sed amicorum preces me retraxerunt; Enee Silvii Piccolominei postea Pii PP. II De
viris illistribus, edidit A. van Heck, Studi e testi 341, Città del Vaticano 1991, s. 38.
83
W.R. Giustiniani, Filelfo, i. f., Francesco (Philelphus), w: LMA, t. 4, München–Zürich 1989,
kol. 444–445 (tam także bibliografia); P. Viti, Filelfo, Francesco, w: DBI, t. 47, Roma 1997,
s. 613–626 (tam także bardzo obszerna bibliografia).
84
Kardynał Capranica był kreowany na papieża i wiele na to wskazuje, że zostałby wybrany
po śmierci Kaliksta III w 1458 roku, ale zmarł tuż przed rozpoczęciem konklawe, które w tej sytuacji powierzyło urząd następcy św. Piotra Eneaszowi Sylwiuszowi Piccolominiemu; zob. A. Saraco,
80
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nadany przez Marcina V, a teraz kwestionowany przez Eugeniusza IV. Kardynał poznał
nieprzeciętne umiejętności Piccolominiego i chociaż miał już sekretarza (Pietra da
Noceto85, późniejszego sekretarza papieża Mikołaja V, adresata wielu listów Eneasza),
to zaoferował Eneaszowi miejsce w swoim orszaku. Kardynał potrzebował specjalisty od prawa kanonicznego i cywilnego, a także dobrego mówcy — znalazł wszystkie
te kompetencje w osobie przyszłego papieża Piusa II86. Był to pierwszy punkt zwrotny
w karierze Eneasza i początek jego długiego pobytu na północ od Alp. Na nieszczęście
dla Eneasza Domenico Capranica załatwił pomyślnie i szybko swoje sprawy na soborze, przez co Eugeniusz IV skonfiskował dobra kardynała i zabronił komukolwiek
współpracy z nim. W ten sposób postanowienie papieskie zmusiło Eneasza do znalezienia sobie nowego opiekuna.
Przygarnął go biskup Fryzyngi Nicodemo della Scala i zabrał go do Frankfurtu nad
Menem na obrady parlamentu Rzeszy. To kolejne kluczowe wydarzenie w życiu Eneasza, bo od tej pory, właściwie aż do wyboru na papieża, był on związany z niemieckim
obszarem kulturowym. Następnie przeszedł pod opiekę biskupa Nowary Bartolomeo
Viscontiego, z którym potem wielokrotnie przebywał drogę z Bazylei do Mediolanu.
W 1435 roku Eneasz wrócił na moment do Sieny, ale właśnie wtedy wyszedł na jaw
spisek przeciwko papieżowi, przygotowany przez biskupa Viscontiego, przez co o mały
włos nie runęła kariera przyszłego papieża. Z opresji uratował go jego dawny znajomy, Pietro da Noceto, który namówił swojego obecnego opiekuna, kardynała biskuIl cardinale Domenico Capranica (1400–1458) e la riforma della Chiesa, Roma 2004, o życiu i działalności kardynała: s. 119–124; ponadto wiele informacji znajduje się w słownikach i leksykonach:
Ch. Berton, Dictionnaire des cardinaux, contenant des notions générales sur le cardinalat, la nomenclature complete par ordre alphabétique, des cardinaux de tous les temps et de tous les pays; la meme nomenclature par ordre chronologique; les détails biographiques essentiels sur tous les cardinaux sans exception;
de longues études sur les cardinaux célèbres, qui, en si grand nombre, ont rempli un role supérieur dans
l’Église, dans la politique ou dan le lettres, Paris 1857, s. 618–619; J. Toussaint, Capranica, Domenico,
w: DHGE, t. 11, Paris 1949, kol. 932–41; A.A. Strand, Capranica (Crapanica), Domenico, w: DBI,
t. 19, Roma 1976, s. 147–153; E. Meuthen, Capranica, Domenico, w: LMA, t. 2, München–Zürich
1983, kol. 1488; H. Müller, Capranica, Domenico, w: LThK, t. 2, Freiburg–Basel–Rom–Wien 1994,
kol. 935; B. W Häuptli, Capranica, Domenico, w: BBKL, t. 30, Nordhausen 2009, kol. 184–189
(tam także obszerna bibliografia).
85
M. Accarini, Pietro da Noceto Segretario di papa Nicolò V, „Parma nel’arte 170” 14 (1983–84),
s. 13–20; G. Gualdo, Pietro da Noceto, segretario particolare di Niccolò V (1447–1455), w: Papato, stati regionali e Lunigiana nell’età di Niccolò V. Atti delle giornate di studio (La Spezia, Sarzana, Pontremoli,
Bagnone, 25–28 maggio 2000), cur. E.M. Vecchi, „Atti delle Giornate di Studio Papato, Stati Regionali e Lunigiana nell’Età di Niccolò V” 73 (2003), s. 73–83; tenże, Pietro da Noceto e l’evoluzione
della segreteria papale al tempo di Niccolò V (1447–1455), w: Offices et papauté (XIVe–XVIIe siècle).
Charges, hommes, destins, cur. A. Jamme, O. Poncet, Roma 2005, s. 793–804.
86
Na temat związków Piccolominiego z nauką o prawie: G. Kisch, Enea Silvio Piccolomini a la giurisprudenza, w: Enea Silvio Piccolomini..., 1968, s. 195–197; T. Nótári, A iurisprudentia helye Enea Silvio Piccolomini munkásságában, w: Középkortörténeti Tanulmányok, 5: Az V. Medievisztikai PhD–konferencia (Szeged, 2007. június 7–8.) előadásai, ed. É. Révész i M. Halmágyi, Szeged 2007, s. 119–127.
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pa Bolonii Niccola Albergatiego87, przebywającego wówczas razem z dworem papieskim we Florencji, aby pomógł Eneaszowi. Hojny mecenas przyjął przyszłego papieża
na własną służbę. W ten sposób Piccolomini trafił na dwór kardynalski, któremu przewodził wybitny humanista i teolog Tommaso Parentucelli, przyszły papież Mikołaj V88.
Albergati tymczasem został mianowany legatem papieskim na kongres w Arras
(1435)89, gdzie miały się toczyć rozmowy pokojowe między Francją i Anglią, w celu
zakończenia wojny stuletniej90. Eneasz pojechał ze swoim opiekunem. Po drodze wstąpili do Mediolanu91, a także na dwór teścia Filipa Marii Viscontiego, Amadeusza VIII
Sabaudzkiego, przyszłego antypapieża Feliksa V92. Następnie orszak udał się do Bazylei, Kolonii, a stamtąd statkiem po Renie popłynął do Strasburga, Spiry, Wormacji, Koblencji, żeby później przez Akwizgran i Liège dotrzeć do Arras. Podczas gdy
Ch. Berton, Dictionnaire..., 1857, s. 204; J. Fraikin, Albergati, Niccolò, w: DHGE, t. 1, Paris 1912,
kol. 1396–1397; P. de Töth, Il beato cardinale Niccolò Albergati e i suoi tempi: 1375–1444, Acquapendente (Viterbo) 1935; E. Pasztor, Albergati, Niccolò, w: DBI, t. 1, Roma 1960, s. 619–621;
H. Wolter, Albergati, Niccolò, w: LMA, t. 1, München–Zürich 1980, kol. 278.
88
G. Sforza, La patria, la famiglia e la giovinezza di papa Nicolò V, Lucca 1884; A. Greco, Papa
Niccolò V „Aurea qui dederat saecula Roma tibi”, w: Homo imago et amicus Dei... Miscellanea in honorem Ioannis Golub, cur. R. Peric, Roma 1991, s. 305–10; H. Müller, Nikolaus V, w: LThK, t. 7,
Freiburg–Basel–Rom–Wien 1998, kol. 865–6 (tam także bibliografia); J. Grohe, Nikolaus V (Papst),
w: BBKL, t. 16, Herzberg 1999, kol. 1142–1148 (tam także obszerna bibliografia); M. Miglio,
Niccolò V, w: EP, t. 2, Roma 2000, s. 644–658 (na końcu biogramu bardzo obszerna bibliografia).
89
J.G. Dickinson, The Congress of Arras, 1435: A Study in Medieval Diplomacy New York 1972
(pierwsze wydanie: Oxford 1955); Arras et la diplomatie européenne aux XVe–XVIe siècles, Collection „Histoire” (Artois presses Université), D. Clauzel, C. Giry–Deloison, C. Leduc éditeurs, Arras
1999, trzy rozdziały: Ph. Contamine, France et Bourgogne l’historiographie du XVe et la paix d’Arras
(1435), s. 81–100; Ch. Allmand, Le traité d’Arras de 1435: une perspective anglaise, s. 101–108;
H. Müller, La division dans l’inité: le congrès d’Arras (1435) face à deux diplomaties ecclésiastiques,
s. 109–130; o zawieraniu pokoju w perspektywie Europy późnośredniowiecznej zob.: N. Offenstadt,
Faire la paix au Moyen Âge: discours et gestes de paix pendant la guerre de Cent Ans, Paris 2007.
90
Jednym z delegatów soboru na ten kongres był poseł króla polskiego Jan Lutek z Brzezia: Z. Lasocki, Un diplomate Polonais au congress d’Arras en 1435, Paris 1928; K. Grodziska, Mikołaja Lasockiego apel o pokój na kongresie w Arras w 1435 r., „Studia Historyczne” 35 (1992) 2, s. 241–251.
91
Aby zażądać od Filipa Marii Viscontiego rekompensaty za uwolnienie biskupa Nowary; Paparelli, Enea Silvio Piccolomini..., Ravenna 1978, s. 41.
92
F. Cognasso, Amedeo VIII, w: DBI, t. 2, Roma 1960, s. 749–753; B. Demotz, Amadeus VIII,
w: LMA, t. 1, München–Zürich 1980, kol. 502–503; Felix V (Gegenpapst), w: BBKL, t. 2, Herzberg
1990, kol. 11; Amédée VIII — Félix V, premier duc de Savoie et pape (1383–1451): colloque international, Ripaille–Lausanne, 23–26 octobre 1990, études publiées par B. Andenmatten et A. Paravicini
Bagliani, avec la collaboration de N. Pollini, Laussanne 1992; H. Müller, Felix V, w: LThK, t. 3,
Freiburg–Basel–Rom–Wien 1995, kol. 1219–1220 (tam także bibliografia); F. Cognasso, Felice V,
antipapa, w: EP, t. 2, Roma 2000, s. 640–644 (na końcu biogramu obszerna bibliografia); S. Iaria,
Ritratto di un antipapa: Amedeo VIII di Savoia (Felice V) negli scritti di Enea Silvio Piccolomini, „Annali di studi religiosi” 8 (2007), s. 323–42; M. Piccat, Amedeo VIII e le streghe della Savoia, w: Pio II
umanista europeo..., 2007, s. 829–82.
87
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dyplomaci negocjowali, choć chyba przede wszystkim bawili się93, Eneasz został wysłany z misją do Szkocji, aby zachęcić króla Jakuba I do ataku na Anglię po stronie
Francji i w ten sposób zmusić Henryka VI do zawarcia pokoju. Z glejtem od kardynała
biskupa Winchester Henry’ego Beauforta pojechał do Londynu i na darmo prosił
Henryka VI o pozwolenie na przejazd przez Anglię do Szkocji. Ostatecznie przekroczył z powrotem kanał La Manche i zaokrętował się na statek do Szkocji w porcie
w Brugii. Podróż przebiegała w czasie burzy i była pełna niebezpieczeństw, co skłoniło
Eneasza do odzyskania żarliwości religijnej, przejawem tego był ślub złożony Maryi —
Eneasz przysiągł, że pójdzie boso do najbliższego kościoła, jeżeli uda mu się cało dotrzeć do brzegu. Po 11 dniach podróży statek dobił do brzegu w szkockim porcie Dunbar, a następnie Eneasz szedł dziesięć mil we mgle i po lodzie do Witkirku, gdzie złożył
wotum u stóp ołtarza. Niestety przypłacił tę pielgrzymkę uszczerbkiem na zdrowiu —
nogi zaczęły mu zamarzać, co spotęgowało jedynie dolegliwości związane z podagrą,
na którą cierpiał coraz to bardziej, aż do śmierci. W Edynburgu przyjął go uroczyście
król Jakub I. Stamtąd przez Anglię94 jeszcze raz, ale tym razem nielegalnie, przyjechał
do Londynu i dalej, statkiem, powrócił na kontynent. Potem udał się do Bazylei, ale
nie zastał tam Albergatiego, którego wezwały do Włoch wieści o wojnie między Mediolanem a Wenecją.
Razem z Pietrem da Noceto wyruszył zatem z Bazylei do Mediolanu. Tu jednak
drogi obu humanistów się rozeszły: Piotr pojechał do Bolonii, gdzie na dworze papieskim przebywał Albergati, Eneasz zaś wrócił do Bazylei, aby zaznać wolności.
Dotąd zawsze pracował dla innych, teraz jednak postanowił sam zacząć kształtować swoją przyszłość. Eneasz zastał w 1436 roku ojców soborowych podzielonych
na dwa obozy (propapieski i antypapieski), którzy kłócą się o miejsce obrad soboru dla
unii między Kościołem rzymskim a greckim. Wchodziły w grę cztery miasta (Florencja, Awinion, Udine, Pawia). Piccolomini chciał pogodzić dwie przeciwne sobie grupy
włoskie przeciwko Francji. Po nieudanym przemówieniu legata księcia Mediolanu,
w dwa dni przygotował swoją mowę. Dwugodzinna wypowiedź Eneasza, wygłoszona
wspaniałą łaciną, zyskała mu wielu stronników95. Był to kolejny punkt zwrotny w karierze przyszłego papieża. Został zauważony i, tak jak zaplanował, sam zaczął kształtować swoją przyszłość. Chociaż Pawia, za którą przekonywał Piccolomini, nie została
wybrana, jednak on sam przyjął godność skryptora i abrewiatora soboru. Został także
włączony do specjalnej rady dwunastu, która przygotowywała porządek obrad soboru
i osądzała kwalifikacje rozmaitych delegatów do uczestniczenia w obradach. Pomimo że był świeckim i w dodatku nie był teologiem, został włączony do tzw. Deputacji Wiary (Deputatio de Fide), której niejednokrotnie także przewodził, a w ramach
G. Paparelli, Enea Silvio Piccolomini..., Ravenna 1978, s. 44.
Modlił się m.in. przy grobie Bedy Czcigodnego w katedrze w Durham.
95
Po przemówieniu podeszli do niego liczni ojcowie soboru: ściskali go oraz gratulowali mu; wszyscy
prosili o kopię wygłoszonej mowy; G. Paparelli, Enea Silvio Piccolomini..., Ravenna 1978, s. 53.
93
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której powierzano mu często klucze od miejsca, gdzie przechowywano pieczęć soboru.
Z chęcią także wypełniał rolę posła.
Skutkiem wygłoszonej w Bazylei mowy był list z podziękowaniami od wdzięcznego
księcia Filipa Marii Viscontiego oraz rychłe przyznanie zdolnemu mówcy pierwszego
w jego karierze beneficjum — prepozytury bazyliki św. Wawrzyńca w Mediolanie96.
W wolnych chwilach Eneasz oddawał się rozrywkom światowym97. Warto dodać,
że od czasów służby u kardynała Capraniki był także informatorem, który wysyłał
wieści z obrad soboru do rodzinnej Sieny. Te informacje posłużyły mu później do napisania pierwszej księgi swoich Pamiętników, zatytułowanej De gestis Basiliensis concilii.
Po depozycji przez sobór Eugeniusza IV w 1439 roku Piccolomini brał udział
w przygotowaniu konklawe i nawet w nim uczestniczył. Zachęcano go do przyjęcia
w ciągu jednego dnia święceń subdiakonatu i diakonatu, żeby mógł głosować, ale
odmówił. Nie chciał wtedy jeszcze zostać księdzem. Uczestniczył w konklawe jako
kleryk–ceremoniarz, ale bez prawa głosu. Następnie został sekretarzem nowo wybranego antypapieża Feliksa V (Amadeusza VIII Sabaudzkiego). To w tym czasie Eneasz
napisał dwa teksty: Liber dialogorum de authoritate Concilii i De gestis concilii Basiliensis,
w których wprost zdeklarował się jako zwolennik kontynuowania soboru w Bazylei
(wbrew decyzji Eugeniusza IV) oraz antypapieża Feliksa V. Ten ostatni tekst gruntownie przerobił po dziesięciu latach wraz ze zmianą własnych poglądów na temat relacji
między soborem a papieżem.
W 1442 roku Feliks V wysłał Eneasza do Frankfurtu do króla Fryderyka III Habsburga, późniejszego cesarza. W Niemczech poznał dwóch biskupów: Chiemsee — Sylwestra i Trewiru — Jakuba von Sirka, który był także jednym z elektorów cesarstwa.
To za ich sprawą wszedł w łaski króla i otrzymał propozycję służby u Fryderyka III. Piccolomini na początku się wahał, ale kiedy obiecano mu najwyższy zaszczyt, jakiego
mógł dostąpić poeta, czyli ukoronowanie wieńcem laurowym, zgodził się. Ceremonia
odbyła się 27 lipca 1442 roku. W 1443 roku Piccolomini został sekretarzem w kancelarii rzymskiej późniejszego cesarza i był to kolejny przełom w jego karierze, w wyniku
którego kolejne 15 lat spędził na dworze cesarskim w Wiedniu lub w podróży, posłując
w imieniu władcy. W ten sposób Eneasz piastował równocześnie stanowisko sekretarza antypapieża i cesarza, co było sytuacją wyjątkową.
Wierząc, że znajdzie we Fryderyku mecenasa, napisał w 1443 roku Pentalogus, czyli
tekst w formie dyskusji na tematy aktualne — głównie polityczne, którego celem było
wychwalanie edukacji humanistycznej. W ciągu kilku lat powstały kolejne utwory: De
cura et natura equorum, Historia de duobus amantibus, Chrysis i De curialium miseriis. Ten
Na temat wszystkich beneficjów, jakie otrzymał w swojej karierze Piccolomini zob. D. Brosius,
Die Pfründen..., QFIAB 54 (1974), s. 271–327.
97
Ich efektem był między innymi drugi syn, urodzony z pewnej Angielki, poznanej w Strasburgu
w 1441 roku. Eneasz posłał go później do Corsignano, aby opiekował się ojcem przyszłego papieża;
zob. przyp. 45.
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ostatni utwór, pochodzący z 1444 roku, jak się dzisiaj uważa nie był jedynie satyrą na
wyimaginowany dwór, ale odnosił się wprost do „mizerii” kulturalnej dworu cesarskiego.
Początki pobytu Eneasza na dworze w Wiedniu były trudne. Szybko jednak, za
sprawą przyjaźni z kanclerzem Kasparem Schlickiem98, uzyskał prestiżową pozycję.
Na arenie międzynarodowej następowały istotne zmiany: nieudane posiedzenie parlamentu Rzeszy w Norymberdze i wielka klęska pod Warną w 1444 roku (w tym także
śmierć kardynała Cesariniego), zachęciły króla do porzucenia polityki neutralności
między papieżem i soborem, której finałem było złożenie obediencji Eugeniuszowi IV
i koronacja cesarska Fryderyka w Rzymie. Realizując tę nową cesarską politykę, Eneasz został wysłany wiosną 1445 roku z poselstwem do papieża Eugeniusza IV, którego
poprosił o przebaczenie za swoje „błędy bazylejskie”. Po rozmowie z papieżem został
mianowany przez niego sekretarzem apostolskim, co postawiło go w przedziwnej sytuacji: był jednocześnie sekretarzem papieża, antypapieża i cesarza.
Na dworze cesarskim stanowił uosobienie kultury włoskiej, łacińskiej, nie odgrywał jednak, jak się powszechnie sądzi, centralnej roli99. Pokazywał na bardzo jeszcze
średniowiecznym dworze wiedeńskim, jak ważna jest znajomość literatury i rola kultury łacińskiej. Starał się ponadto, na próżno, odrodzić ideę cesarstwa rzymskiego,
którego nie były już w stanie legitymować i bronić teologia oraz wojsko. Swoje pomysły na odnowę cesarstwa zamieścił w dziele De ortu et authoritate Romani Imperii
napisanym w 1446 roku.

K. Schellhass, Das Vicekanzellariat Caspar Schlicks, „Deutsche Zeitschrift für Geschichtswissenschaft” 4 (1890) 2, s. 347–350; M. Dvorák, Die Fälschungen des Reichskanzlers Kaspar Schlick,
MIÖG, 22 (1901), s. 51–107; A. Pennrich, Die Urkundenfälschungen des Reichskanzlers Kaspar
Schlick: Nebst Beiträgen zu seinem Leben, Gotha 1901 (najnowsze wydanie z 2010 r.); O. Hufnagel,
Caspar Schlicks letztes Hervortreten in der Politik nebst einem kritischen Beitrag zu dem Fälschungsproblem, Leipzig 1910; tenże, Caspar Schlick als Kanzler Friedrichs III., MIÖG Ergänzungsband
8 (1911), s. 253–460; R. Schreiber, Die Elbogner Urbare der Grafen von Schlick, „Sudetendeutsches
Historisches Archiv” 1 (1934); A. Zechel, Studien über Kaspar Schlick: Anfänge, Erstes Kanzleramt,
Fälschungsfrage. Ein Beitrag zur Geschichte und Diplomatik des 15. Jahrhunderts, Quellen und Forschungen aus dem Gebiet der Geschichte; hrsg. von der Historischen Kommission der Deutschen
Gesellschaft der Wissenschaften und Künste in Prag 15, Prag 1939; P. J. Heinig, War Kaspar Schlick
ein Fälscher?, „Fälschungen im Mittelalter” 3 (1988), s. 247–281; tenże, Schlick, Kaspar, w: LMA,
t. 7, München 1995, kol. 1489–90; tenże, Keiser Fridrich III (1440–1493): Hof, Regierung, Politik,
Forschungen zur Keiser– und papstgeschichte des Mittelalters 17, t. 1–3, Köln 1997; P. Schmid,
Schlick, Kaspar, w: BBKL, t. 9, Herzberg 1995, kol. 277–280.
99
J. Helmrath „Vestigia Aeneae imitari”. Enea Silvio Piccotomini als „Apostel” des Humanismus.
Formen und Wege seiner Diffusion, w: Diffusion des Humanismus. Studien zur nationalen Geschichtsschreibung europäischer Humanisten, cur. J. Helmrath, U. Muhlack, G. Walther, Göttingen 2002,
s. 108–111; autor uważa jednak, że pozycja Eneasza w Wiedniu, jako reprezentanta nowego prądu
umysłowego — humanizmu, była porównywalna jedynie z pozycją, jaką zajmował w Polsce Kazimierza Jagiellończyka Filip Kallimach.
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Od samego początku tęsknił za Włochami. Wielokrotnie jeździł do Rzymu, posłując do papieża, m.in. po to, żeby złożyć mu obediencję ze strony cesarza. Piccolomini
7 lutego 1447 roku złożył w imieniu cesarza obediencję, a 23 lutego papież Eugeniusz IV umarł. Rok wcześniej (marzec 1446) Eneasz przyjął wreszcie pierwsze święcenia kapłańskie (subdiakonatu). Nie znamy dat kolejnych święceń. Wiemy jednak,
że został włączony do straży konklawe, a podczas koronacji nowo wybranego papieża
Mikołaja V (jego przyjaciela Tomasza Parentucellego) niósł przed biskupem Rzymu
krzyż, co należało do czynności diakona. W tym czasie (1447) umarł biskup Triestu,
którego następcą został właśnie Eneasz — nie ma więc wątpliwości, że otrzymał wtedy najwyższe święcenia kapłańskie, czyli sakrę biskupią. Widać zatem, że w przeciągu
niespełna dwóch lat otrzymał Eneasz Sylwiusz wszystkie stopnie święceń kapłańskich.
W tym czasie protektor Eneasza — kanclerz Schlick — popadł w niełaskę u cesarza, co tylko zwiększało szanse Piccolominiego na karierę kościelną. Wysłano go
z misją do Włoch, aby ustalić szczegóły podróży Fryderyka III na Półwysep Apeniński, a także, aby zawrzeć małżeństwo między cesarzem i Eleonorą — córką króla
Portugalii Edwarda. Po śmierci arcybiskupa Sieny (1450) Eneasz został jego następcą. W mieście jego młodości spotkało go triumfalne przyjęcie. W Sienie 24 lutego
1452 roku gościł małżonków: Fryderyka III i jego żonę Eleonorę. Po tygodniu świętowania w mieście orszak cesarski z Piccolominim ruszył do Rzymu. Po drodze cesarz
powiedział Eneaszowi, że zostanie kardynałem. Po koronacji cesarskiej (19 marca)
papież obiecał włączyć Eneasza do kolegium kardynalskiego, wcześniej cesarz uczynił
Eneasza księciem Rzeszy. W ostatnim przemówieniu, jakie wygłaszał Eneasz w Rzymie z okazji koronacji cesarskiej, nalegał na zorganizowanie krucjaty, która miałaby
odbudować jedność katolików, tak polityczną, jak religijną. Zapoczątkowało to koncepcję lansowania krucjaty antytureckiej, która była potem głównym celem pontyfikatu Piusa II. Wtedy jednak dotarły do Rzymu pierwsze wieści o upadku Konstantynopola (19 maja 1453 roku). Choć 30 września 1453 roku papież Mikołaj V ogłosił
krucjatę, to jednak nie doszła ona do skutku (papież zmarł 24 marca 1455 roku).
Następca Mikołaja V — Kalikst III Borja — mianował Piccolominiego kardynałem
17 grudnia 1456 roku.
W tym czasie Piccolomini wiele napisał: Historia de Ratisponensi dieta, Dialogus
pro donatione Constantini, Commenarii in libros Antonii Panormitae, De dictis et factis
Alphonsi regis memorabilibus, De ritu, situ, moribus et conditione Germaniae descriptio
(Germania), Historia Austrialis, wreszcie Historia Bohemica. Niektóre z tych tekstów
zostały ukończone dopiero w drugiej połowie lat pięćdziesiątych.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

Życiorys

41

Choć sam przyznawał, że znacznie wzrósł jego honor i tym samym obrósł zaszczytami, to jednak ciągle nie był bogaty100. Stale walczył o intratne beneficja. Odkrył
w sobie miłość do pieniędzy101, która zupełnie nie była mu znana w młodości. Bardzo
się denerwował, kiedy dochodziły do niego wieści, że starania o jakieś beneficjum
zakończyły się niepowodzeniem (pisał o tym w listach do kardynała Borgii, późniejszego papieża Aleksandra VI)102. Zaczął także dbać o swoje zdrowie i udał się do wód
do Viterbo, aby leczyć podagrę. Tam zastała go wiadomość o śmierci Kaliksta III —
6 sierpnia 1458 roku.
Piccolomini zostawił w swoich Pamiętnikach bardzo szczegółowy opis konklawe,
z którego wyszedł jako Pius II103. Wiemy, że uczestniczyło w nim 18 kardynałów
(na 24 członków kolegium), spośród których było 8 Włochów, 5 Hiszpanów, 2 Francuzów, 2 Greków i jeden Portugalczyk. Tuż przed konklawe zmarł jeden z faworytów — kardynał Capranica. Nowym papabile został Piccolomini. Odbyło się wiele
głosowań i przez dłuższy czas żaden z kardynałów nie uzyskał 2/3 liczby głosów. Był
pat, zaczęły się więc intrygi. Kłopot polegał na tym, że w kolegium byli kardynałowie,
którzy nie zdobywali głosów, ale chcieli wygrać. Jeden z nich, biskup Rouen — Wilhelm d’Estouteville104, który podczas wojny trzynastoletniej pełnił w Rzymie funkcję
nieoficjalnego protektora Polski, nakłaniał innych kardynałów, aby głosowali na niego i zniechęcał do głosowania na Piccolominiego. W ostatniej chwili jednak Eneasz
przypuścił atak. Zaczął także prowadzić agitację za własną osobą, a że był świetnym
dyplomatą i potrafił dostosować język i argumenty do rozmówcy, przekonał do siebie
9 na 18 kardynałów, spośród których 6 głosowało na biskupa Rouen, a 3 na innych
kardynałów. O tych trzech toczyła się rozgrywka. W końcu i oni, pytani publicznie
Pauperes nati sumus, et in hanc usq[ue] idem uiximus tenues: nunc si aucta est dignitas, non tamen
accreuerunt opes [...]; list z 2 grudnia 1457 roku do Scevy de Curte (Sceva de Curte); Opera omnia,
1571, ep. 352, s. 830 — w tym wydaniu list jest niedatowany; data wzięta z: Pio II (Enea Silvio
Piccolomini), Lettere scritte durante il cardinalato, a cura di E. Malnati, I. Romanzin, Brescia 2007
(Commentario dell’edizione integrale in fac–simile del „Volume delle Epistole [1475] del Card. Enea
Silvio Piccolomini”, edizione anastatica dell’incunabolo custodito presso la Biblioteca Civica „A. Hortis”,
publicata nella ricorrenza del sesto centenario della nascita), s. 48; o źródłach utrzymania Eneasza oraz
o staraniach o beneficja zob. G. Paparelli, Enea Silvio Piccolomini..., Ravenna 1978, s. 125–127.
101
List z 13 stycznia 1444 roku do Giovanniego Campisio; Enee Silvii Piccolominei Epistolarium
Seculare..., s. 251.
102
De beneficiis sum curiosus, et tibi et mihi consulam. Sed decipimur et fallimur falsis rumoribus. Is qui
nuper apud Nurenbergam obiisse ferebatur, proximis diebus hic fuit, et mecum pransus fuit; Opera omnia,
ep. 257 z 1.04.1457 r., s. 788.
103
Pius II, Pamiętniki, I 36, s. 71–77; Pii II Commentarii..., t. 1, 1984, s. 98–109.
104
Zob. Ch. Berton, Dictionnaire..., 1857, kol. 883–884; Hierarchia Catholica Medii et Recentioris
Aevi, ed. C. Eubel, t. 2, Monasterii 1914, s. 8, 60, 65, 225; G. Mollat, Estouteville, Guillaume d’,
w: DHGE, t. 15, Paris 1963, kol. 1080–1082; H. Müller, Estouteville, Guillaume d’, w: LMA, t. 4,
München–Zürich 1989, kol. 40–41 (tam także bibliografia); H. Müller, Estouteville, Guillaume d’,
w: LThK, t. 3, Freiburg–Basel–Rom–Wien 1995, kol. 897–898.
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na konklawe o zdanie, oddali głos na Piccolominiego, co przesądziło o wybraniu go
na papieża105.
Pius II był papieżem wspierającym krewnych — nepotyzm w owych czasach był
normą, zresztą uważano go za historyczną konieczność (papież powinien współpracować z ludźmi zaufanymi)106. Wynosił do godności szczególnie sieneńczyków i, jak się
okazało, nie tylko żywych, ale i umarłych. Papież 15 czerwca 1461 roku kanonizował
Katarzynę ze Sieny, mistyczkę, późniejszą patronkę Włoch. Pius II inwestował także
pieniądze w swoich rodzinnych stronach. To dzięki niemu jego miejsce urodzenia —
Corsignano — zmieniło się w 1462 roku w Pienzę (od imienia Piusa II), wzorcowe
miasto doby renesansu. Mimo faworyzowania krajanów był jednym z niewielu papieży
tego czasu, którzy mieli tak szerokie horyzonty i tak przemyślaną wizję Kościoła oraz
polityki europejskiej107.
Jako papież dbał o sztukę i niektórych humanistów (wypłacał im pensję), ale pozostawał głuchy na pochlebstwa, które wciąż kierowano pod jego adresem, licząc
na hojność mecenasa. Zbyt dobrze znał z własnego doświadczenia tę procedurę.
Niewielu literatów cenił — może dlatego, że sam wybitny, nie korzystał z tekstów
i pomocy innych. Sam komponował przemówienia i bulle (np. najsłynniejszą swoją
bullę, w formie otwartej spowiedzi z jego koncyliarystycznej młodości, zwaną Bulla
retractationum108).
Od pierwszych godzin pontyfikatu myślał o krucjacie, była to jego — niezrealizowana idée fixe. Już 10 października 1458 roku ogłosił swoje plany kardynałom i biskupom kurii rzymskiej. Następnie zwołał kongres w tej sprawie do Mantui

Szczegółowa analiza koronacji Piusa II na tle średniowiecznej praktyki, zob. B. Schimmelpfennig, Die Krönung des Papstes..., QFIAB 54 (1974), s. 192–270.
106
O nepotyzmie: Die Kreise der Nepoten: neue Forschungen zu alten und neuen Eliten Roms der frühen
Neuzeit; interdisziplinäre Forschungstagung 7. bis 10. März 1999, Istituto svizzero di Roma, Freiburger
Studien zur frühen Neuzeit 5, hrsg. D. Büchel, V. Reinhardt, Bern 2001; S. Carocci, Il nepotismo nel
medioevo: papi, cardinali e famiglie nobili, Roma 1999; o polityce personalnej Piusa II: G. Paparelli,
Enea Silvio Piccolomini..., Ravenna 1978, s. 173–176.
107
Warto w tym miejscu przywołać pracę Barbary Baldi, Pio II e le trasformazioni dell’Europa cristiana, Milano 2006.
108
Oryginalnie wysłana do uniwersytetu kolońskiego; tekst: Pius II. pont. max. a calumniis vindicatus ternis retractationibus eius quibus dicta et scripta pro concilio Basileensi contra Eugenium pp. IV.
eiuravit; recensuit ad mss. codices Carolus Fea, Romae 1823, s. 148–164; Piccolomini jako biskup
Rzymu wielokrotnie podreślał, że wybór na papieża był datą graniczną w jego życiu, kiedy niejako
umarł Eneasz Sylwiusz, a narodził się Pius II; zob. słynny cytat: De amore igitur, quae scripsimus
olim iuvenes, contemnite o mortales, atque respuite; sequimini quae nunc dicimus, et seni magis quam
iuveni credite. Nec privatum hominem plures facite quam Pontificem: Aeneam reiicite, Pium suscipite
[pogrubienie — R.O.]. Illud gentile nomen parentes indidere nascenti, hoc christianum in apostolatu
suscepimus; list do Karola Cypreusa, Opera omnia, ep. 395, s. 870; to samo w Bulla retractationum:
Pius II. pont. max. a calumniis..., 1823, s. 152.
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na 1 czerwca 1459 roku109. Papież liczył na przyjazd delegacji wszystkich państw
europejskich, ale spotkał go wielki zawód. Nie było w Europie zainteresowania krucjatą. Kongres zakończył się wielką porażką papieża. Żaden z zaproszonych władców
nie stawił się osobiście, a ich delegaci nie mogli podejmować wiążących decyzji.
Pierwsze spotkanie odbyło się dopiero 26 września. Mimo podpisania dokumentu
końcowego ze zgodą na udział w krucjacie, mimo ogłoszenia świętej wojny 14 stycznia 1460 roku oraz mimo rozpoczęcia do niej przygotowań nie doszło do żadnej
wyprawy.
Papież pomimo planów krucjaty napisał list do sułtana. Jest to jedno z najdziwniejszych dzieł Piccolominiego, na temat którego wciąż sprzeczają się badacze110. Nie
wiadomo, czy list został wysłany, niemniej jego treść jest niezwykła. Pius II zachęcał
sułtana do przejścia na chrześcijaństwo i rozszerzania tej wiary. Oferował mu także
pozycję cesarza i hegemona w Europie, przy czym dowodem konwersji dla Piusa miało
być jedynie polanie głowy sułtana niewielką ilością wody. Niektórzy badacze w tym
kontekście mówią o zamiarze translatio imperii111.
Papież 8 marca 1462 roku wyjawił najbliższym kardynałom plan wydania rozkazu
do przedsięwzięcia wyprawy. Wprowadzeniem do niego była odbywająca się w Wielkim Tygodniu translacja przywiezionych z Bizancjum relikwii św. Andrzeja apostoła
i towarzyszące jej wielkie uroczystości. Efekt propagandowy był wielki, ale brakowało
pieniędzy. Włosi rzeczywiście bali się, że Turcy zaatakują Półwysep Apeniński. Dnia
22 września 1463 roku odbył się kongres państw włoskich, który nie przyniósł jednak żadnych rezultatów — książęta kłócili się i wzajemnie sobie zazdrościli. Mimo
ciągłych niepowodzeń przygotowania do krucjaty kontynuowano. Papieża zaś coraz
bardziej zajmował temat śmierci i wielokrotnie powtarzał, że chciałby dobrą śmiercią
odkupić swoje złe życie; dobrą, czyli męczeńską na krucjacie.
G.B. Picotti, La dieta di Mantova e la politica de’ veneziani, Reperti. Collana del Dipartimento di scienze filologiche e storiche dell’Università degli studi di Trento 3, cur. G.M. Varanini,
praef. R. Fubini, Trento 1996; A. Esch, Pio II e il congresso di Mantova. Prolusione ai lavori del Convegno, w: Il sogno di Pio II e il viaggio da Roma a Mantova. Atti del Convegno internazionale. Mantova,
13–15 aprile 2000, cur. A. Calzona, F.P. Fiore, A. Tenenti, C. Vasoli, Firenze 2003, s. 1–14; zob. także inne artykuły w tym tomie.
110
Edycje krytyczne: Pius II, Epistola ad Mahumetem: Einleitung, kritische Edition, Übersetzung, R.F. Glei und M. Köhler; unter Mitw. von B. Kobusch, Trier, 2001; L. D’Ascia, A. Prosperi, Il Corano e la tiara: l’epistola a Maometto di Enea Silvio Piccolomini (papa Pio II), Bologna 2001;
literatura na ten temat zob. przyp. 15, s. 6–7.
111
Około 1461 roku papież miał zaproponować Mahometowi II konwersję na chrześcijaństwo
i objęcie zwierzchnictwa politycznego w świecie chrześcijańskim; miał także stwierdzić, że odrobina wody wylana na głowę sułtana wystarczy, aby uznać go za chrześcijanina i politycznego suwerena w Europie: L. D’Ascia, L’epistola di papa Pio II a Maometto II, un manifesto in favore della
„translatio imperii”, w: Conferenze su Pio II nel sesto centenario della nascita di Enea Silvio Piccolomini
(1405–2005), cur. E. Mecacci, Siena 2006, s. 13–26; F. Babinger, 1968, s. 8–9 (choć sam Babinger
nie używa terminu translatio imperii, pasuje on idealnie do sposobu jego myślenia).
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W lipcu 1464 roku bardzo już schorowany papież wkroczył do Ankony, gdzie czekały jedynie dwa statki. Niepowodzenie goniło niepowodzenie. Nawet gdyby chciał,
nie mógł już jednak na nie wsiąść — był zbyt schorowany. Zmarł o 3 nad ranem
15 sierpnia 1464 roku. Został pochowany w kaplicy św. Andrzeja apostoła bazyliki
św. Piotra w Rzymie. Na skutek rekonstrukcji bazyliki św. Piotra podjętej przez papieża Pawła V, podczas której rozebrano wspomnianą kaplicę św. Andrzeja, 6 stycznia
1623 roku szczątki Eneasza Sylwiusza zostały przeniesione do kościoła ojców teatynów św. Andrzeja della Valle112, który położony jest na miejscu dawnego pałacu rodziny Piccolominich. Nagrobek Piusa II dłuta Pawła Rzymianina został wykonany
niedługo po śmierci papieża (1465–70); można go oglądać po dziś dzień w kościele
św. Andrzeja.

Z uwagi na to, że między przeniesieniem starego nagrobka papieża do kościoła św. Andrzeja
a przeniesieniem jego szczątków minęło ok. 9 lat (1614–1623), powstała legenda, mówiąca o tym,
iż ciało papieża pozostało w krypcie bazylice św. Piotra, gdzie było złożone podczas rozbiórki kaplicy
św. Andrzeja w antycznym sarkofagu (zachowanym zresztą do dziś). Jednakże świadectwa z epoki potwierdzają fakt przeniesienia szczątków Piusa II na nowe miejsce — zob. C.D. Ady, Pius II
(Æneas Silvius Piccolomini)..., 1913, s. 339–341.
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Rozdział 2

OKRES BAZYLEJSKI

P

ierwszy okres w twórczości literackiej Eneasza Sylwiusza Piccolominiego to lata
dwudzieste XV wieku, czas jego studiów w Sienie i podróży po Italii, podczas których zetknął się i częstokroć zaprzyjaźnił z największymi humanistami tego czasu113.
Z uwagi na brak jakichkolwiek wątków polskich w tym okresie pomijam go i przechodzę bezpośrednio do lat trzydziestych, kiedy Piccolomini podróżował już nie po Włoszech, ale po Europie i brał udział w wielu ważnych wydarzeniach, jakie wówczas
rozgrywały się na kontynencie, z których niewątpliwie na wyróżnienie zasługuje sobór
w Bazylei. Ten etap życia Eneasza zamykam datami 1432–1443, a więc z jednej strony pierwszą wzmianką na temat Polski w jednym z listów, z drugiej zaś początkiem
pracy Sieneńczyka w kancelarii cesarskiej w Wiedniu. Z uwagi na rolę soboru w życiu
Eneasza postanowiłem nazwać pierwszy rozdział tej książki „Okresem bazylejskim”.
Dzieli się on na trzy podrozdziały: dwa zatytułowane w nieco zagadkowy sposób —
„To, o czym się pisze” oraz „To, o czym się nie pisze” — traktują przede wszystkim
o Polakach, z którymi zetknął się Piccolomini w owym czasie, a o których odnajdujemy wzmianki w jego twórczości, bądź znajomości te rekonstruujemy na podstawie
innych źródeł, gdyż sam Eneasz nic o nich nie wspomniał. Na koniec, w trzecim,
ostatnim podrozdziale, zajmuję się wybranym tekstem Piccolominiego (De gestis concilii Basiliensis commentariorum libri II) oraz Polakiem w nim sportretowanym, Dziersławem z Borzymowa, a także jednym wydarzeniem, przy którego okazji pisał o nim
Eneasz — myślę o konklawe 1439 roku, kiedy wybrano antypapieża Feliksa V.

113

Zob. Życiorys Piccolominiego w rozdziale 1 niniejszej pracy, s. 34.
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2.1. TO, O CZYM SIĘ PISZE
Wzmianki o Polsce i Polakach, które odnajdujemy w listach Eneasza z lat trzydziestych, mają trzy zasadnicze cechy: są nieliczne, krótkie i czysto informacyjne. Stąd też
ograniczę się jedynie do ich zewidencjonowania. Pierwsza wzmianka na temat Polski
pojawia się w liście Eneasza do władz miasta Sieny wysłanym z Bazylei 11 listopada
1432 roku, kiedy wspomina, że episcopus parmensis [Delfino della Pergola] in Poloniam
ad regem mictitur114. Po latach w liście do kardynała Carvajala z 1450 roku Eneasz
wspomni o tym fakcie, uzupełniając go jednak o nowe informacje115. Legacja, o której
tu mowa, doszła do skutku i jest uchwytna w innych źródłach116.
W liście do władz miasta Sieny wysłanym z Bazylei 13 maja 1433 roku, wspomina
Piccolomini na końcu jednym zdaniem, że Pruteni et Poloni117 grandes exercitus struunt,
ut inuicem pro ueteri odio certent118. Mowa tu o przygotowaniach do wyprawy, którą zorganizowali Polacy i czescy husyci latem tegoż roku przeciwko Krzyżakom119. Zakończyła
się ona najpierw podpisaniem w grudniu 1433 roku rozejmu w Łęczycy, a ostatecznie
wieczystego pokoju zawartego w Brześciu Kujawskim 31 grudnia 1435 roku.
Enee Silvii Piccolominei Epistolarium Seculare..., 2007, ep. 9, s. 25.
Delphinus Parmensis in Poloniam Prusciamque destinatus; Wolkan II, ep. 44, s. 174.
116
Zob. Joannis de Segovia, presbyteri cardinalis tit. sancti Calixti, Historia gestorum generalis synodi
Basiliensis, vol. I, Monumenta Conciliorum generalium saeculi decimi quinti. Concilium Basiliense. Scriptorum tomus secundus, lib. 1–12, ad fidem codicum manuscriptorum nunc primum edidit
Ernestus Birk, Vindobonae 1873: informacje o wysłaniu posłów na poczatku 1433 roku, a więc
później, niż podaje Eneasz — s. 292–293, sprawozdanie posłów przed soborem — s. 414; Ioannis
Dlugossii Annales seu Cronicae incliti Regni Poloniae, lib. 11 et lib. 12, 1431–1444, Consilium ed.
G. Wyrozumski (praeses), C. Baczkowski et. al.; textum rec. Cz. Pirożyńska; moderatore G. Wyrozumski; commentarium confecit L. Korczak, Varsaviae 2001, s. 79–80; informacje o posłach zob.
Jana Długosza Roczniki czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego, ks. 11 i 12, 1431–1444, komitet
red. K. Baczkowski, J. Wyrozumski i in., tłum. J. Mrukówna, weryfikacja przekładu i red. J. Wyrozumski, Warszawa 2009, s. 93–95, zwłaszcza przypisy na s. 94; L. Grosse, Stosunki Polski z soborem
bazylejskim, Warszawa 1885, s. 32–33.
117
Transkrypcja Wolkana, nieskorygowana przez van Hecka, jest błędna; w autografie Piccolominiego (BAV, Vat. Lat. 12504, fol. 5r) jest wyraźnie widoczna forma Polani — zob. Enee Silvii
Piccolominei Epistolarium Seculare..., 2007, tab. 1, a także: M. Wagendorfer, Die Schrift..., 2008,
Abbildung 5e.
118
Enee Silvii Piccolominei Epistolarium Seculare..., 2007, ep. 11, s. 28.
119
Na temat tej wyprawy polsko–czeskiej i poprzedzającego ją najazdu krzyżackiego w 1431 roku
zob. J. Dąbrowski, Od roku 1333 do 1506, w: R. Grodecki, S. Zachorowski, J. Dąbrowski, Dzieje Polski średniowiecznej, t. 2, orac. J. Wyrozumski, Kraków 2011 (wyd. 1: 1926), s. 725–731; M. Biskup,
Najazd krzyżacki na Polskę i bitwa pod Dąbkami 1431 r., w: Studia historyczne Stanisławowi Herbstowi
na sześćdziesięciolecie urodzin w upominku uczniowie, koledzy i przyjaciele, Zeszyty Naukowe — Wojskowa Akademia Polityczna im. F. Dzierżyńskiego. Seria Historyczna 15 (48), kom. red. E. Halicz
i in.; A. Gieysztor i in., Warszawa 1967, s. 15–28; tenże, G. Labuda, Dzieje zakonu krzyżackiego
w Prusach, Gdańsk 1986, s. 374–378.
114
115
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W liście zaś do arcybiskupa mediolańskiego Franciszka (Francesco Piccolpasso),
wysłanym także z Bazylei 29 października 1439 roku120, odnotowuje Eneasz obecność
na soborze w ramach nacji niemieckiej archidiakona krakowskiego (Dziersława z Borzymowa). Eneasz w żaden sposób go nie charakteryzuje, nie wymienia nawet jego
imienia. Poświęci mu natomiast obszerny fragment swojej kroniki soboru w Bazylei,
o której będzie mowa później.
Na tych trzech wzmiankach kończą się bardzo skromne informacje, jakie Eneasz
Sylwiusz przekazał o Polsce i Polakach w swojej twórczości lat trzydziestych. Pora
przejść do jego listów z początku lat czterdziestych. W lipcu lub sierpniu 1442 roku121
Piccolomini, jako świeżo ukoronowany przez Fryderyka III wieńcem laurowym poeta,
pisze z Frankfurtu nad Menem pierwszy list (niestety niezachowany) do Zbigniewa
Oleśnickiego122, biskupa krakowskiego i kardynała. O istnieniu tekstu, a także o odpowiedzi nań Oleśnickiego, wiemy jedynie z następnego listu123 Eneasza do niego, napisanego pod koniec lutego lub na początku marca 1443 roku124.
Historycy od dawna zastanawiają się, co skłoniło Piccolominiego do nawiązania
kontaktu akurat z biskupem krakowskim. Niestety, z powodu niezachowania się wspomnianego pierwszego listu, pozostaje nam jedynie formułować hipotezy. Ignacy Zarębski uważał, jak sądzę słusznie, że do nawiązania znajomości z Oleśnickim pchnęły
Piccolominiego względy ekonomiczne125. Nie bez znaczenia była także sława Uniwersytetu Krakowskiego, jako centrum myśli koncyliarystycznej, która niejako automatycznie przechodziła także na jego kanclerza, biskupa krakowskiego126. Pamiętajmy także,
że Oleśnicki dopiero co został podniesiony przez antypapieża do godności kardynalskiej
Enee Silvii Piccolominei Epistolarium Seculare..., 2007, ep. 31, s. 102–103.
Wolkan I 1, s. 144, przyp. b.
122
Ograniczając się jedynie do literatury najnowszej: M. Koczerska, Oleśnicki Zbigniew, PSB, t. 23,
Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1978, s. 776–784; Z. Górczak, Podstawy gospodarcze działalności Zbigniewa Oleśnickiego biskupa krakowskiego, Kraków 1999; J. Nikodem, Zbigniew Oleśnicki w historiografii polskiej, Rozprawy Wydziału Historyczno–Filozoficznego — Polska Akademia
Umiejętności 94, Kraków 2001; M. Koczerska, Zbigniew Oleśnicki i Kościół krakowski w czasach jego
pontyfikatu 1423–1455, Warszawa 2004; Zbigniew Oleśnicki: książę Kościoła i mąż stanu: materiały
z konferencji, Sandomierz 20–21 maja 2006, pod red. F. Kiryka i Z. Nogi, Kraków 2006.
123
Enee Silvii Piccolominei Epistolarium Seculare..., 2007, ep. 48, s. 140–141.
124
Van Heck podaje, że list dotarł do Oleśnickiego 30 marca 1443 roku; tamże, s. 141.
125
List ten był najprawdopodobniej zwykłym listem biednego zwolennika Muz do potężnego biskupa, mogącego humaniście wpływami lub pieniędzmi ułatwić życie. Zdaje się, że tak też list zrozumiał Oleśnicki,
przysyłając łaskawie przez usta posłańca odpowiedź swych względów; I. Zarębski, Stosunki Eneasza Sylwiusza..., 1939, s. 52; również Kazimierz Morawski pisał kilkadziesiąt lat wcześniej, że: dla humanisty
zaś zawsze było pożądanem zamieniać pisma z potężnym dostojnikiem, przyjmować na razie choćby tylko
pochwały z ręki, która w danym razie coś bardziej pochwytnego ofiarować mogła; K. Morawski, Historya
Uniwersytetu Jagiellońskiego: średnie wieki i odrodzenie; z wstępem o uniwersytecie Kazimierza Wielkiego,
t. 1, Kraków 1900, t. 2, s. 322.
126
Tamże.
120
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(prawdopodobnie 12 października 1440 roku127), a jego imię pojawiało się w wypowiedziach ówczesnych posłów polskich na soborze (których zdecydowana większość pochodziła przecież z miasta stołecznego)128. Słyszał zatem z pewnością Eneasz o biskupie krakowskim jako o wpływowym zwolenniku soboru. Sam zresztą redagował pismo Feliksa V
do Oleśnickiego z 1 listopada 1441 roku, w którym antypapież pozostawiał biskupowi
krakowskiemu dotychczasowe tytuły i godności129. Być może to Aleksander Mazowiecki130, biskup trydencki, znajomy Eneasza, podpowiedział Sieneńczykowi, że warto nawiązać kontakt właśnie z biskupem krakowskim131. Na koniec trzeba zaznaczyć, że w chwili pisania listu do kardynała Eneasz nie był jeszcze zatrudniony w kancelarii cesarskiej,
co pozwala przypuszczać, że może liczył na posadę u nowego protektora132.
Do korespondencji ze Zbigniewem Oleśnickim będę jeszcze wielokrotnie wracał
w drugim rozdziale, gdyż była zjawiskiem w polskiej kulturze XV wieku zupełnie wyjątkowym, a ponadto wpłynęła walnie na zmianę poglądów Piccolominiego względem
Polski i Polaków, o czym jeszcze będziemy mieli okazję się przekonć.

2.2. TO, O CZYM SIĘ NIE PISZE
Przejdę teraz do osób, które najprawdopodobniej Eneasz Sylwiusz spotkał w latach
trzydziestych XV wieku, ale nie pozostawił o nich żadnych wzmianek we współczesnych swoich tekstach (myślę tutaj zwłaszcza o listach) lub wspomniał o nich dopiero
po latach. Osobami tymi byli Polacy przebywający na dworze biskupim księcia Aleksandra Mazowieckiego133, biskupa trydenckiego, a potem także patriarchy akwilejskiego
Zob. M. Koczerska, Oleśnicki Zbigniew, PSB, t. 23, s. 780.
Stefan da Caccia z Novary napisał w liście do Oleśnickiego, że biskup krakowski był na soborze
wynoszony pod niebiosa (in caelum tollitur): Monumenta Medii Aevi Historica Res Gestas Poloniae
Illustrantia, t. 2, Codex epistolaris saeculi decimi quinti 1384–1492, t. 1, cz. 1, red. A. Sokołowski,
J. Szujski, Kraków 1876, ep. 117, s. 129.
129
Monumenta Medii Aevi Historica Res Gestas Poloniae Illustrantia, t. 12, Codex epistolaris saeculi
decimi quinti, t. 2, 1382–1445, red. A. Lewicki, Kraków 1891, s. 427 (przypis na dole strony).
130
Zob. następny podrozdział.
131
L. Bąkowski, Książę mazowiecki Aleksander, biskup trydencki, „Przegląd Historyczny” 16 (1913),
s. 161; J. Smołucha, Kontakty Zbigniewa Oleśnickiego z Eneaszem Sylwiuszem Piccolominim, w: Zbigniew Oleśnicki: książę Kościoła..., s. 206.
132
Nie podzielam zdania Ludwika Bąkowskiego, że jednym z powodów nawiązania korespondencji
Eneasza ze Zbigniewem była polityka węgierska Polski, czego dowodem ma być wielokrotne poruszanie tego tematu w późniejszej twórczości Piccolominiego; list Piccolominiego powstał w czasie,
kiedy Eneasz nie interesował się jeszcze poważnie polityką środkowoeuropejską, co zmieni się kilka
miesięcy później wraz z podjęciem pracy w kancelarii Fryderyka III; L. Bąkowski, Książę mazowiecki..., „Przegląd Historyczny’’ 16 (1913), s. 161.
133
L. Bąkowski, Książę mazowiecki..., „Przegląd Historyczny’’ 16 (1913), s. 1–34, 129–163; J.W. Woś,
Alessandro di Masovia vescovo di Trento (1423–1444). Un profilo introduttivo, Pisa 1994 (wyd. 1:
127
128
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z nadania soboru bazylejskiego. Do spotkania doszło dwukrotnie: po raz pierwszy
podczas przebywania w Bazylei delegacji biskupstwa trydenckiego (1433–1434134),
w skład której wchodzili, poza Aleksandrem, Stanisław Sobniowski135 i Jan Moszyński136, a po raz drugi już w samym Trydencie, gdzie przebywał Piccolomini jesienią
1439 roku jako poseł soborowy do Aleksandra (miał go przekonać, aby poparł sobór
przeciwko zdetronizowanemu właśnie papieżowi Eugeniuszowi IV137).
Sobniowski (Stanisław z Sobniowa) był kanclerzem księstwa Trydentu (prawdopodobnie w latach 1423–1440), kanonikiem trydenckim (od 1424) i prepozytem
tamtejszej kapituły (od 1425). Wcześniej wykładał na Uniwersytecie Krakowskim
(w 1422 roku piastował urząd rektora) na Wydziale Sztuk Wyzwolonych i był wtedy
nauczycielem Aleksandra Mazowieckiego. Po latach, w 1450 roku, Eneasz skierował
do Sobniowskiego list w sprawie beneficjum Polaka (prosił go o odstąpienie prepozytury trydenckiej dla Johannesa Hinderbacha138, a w zamian zaoferował równowartość
dochodów z tej prebendy w postaci pensji cesarskiej)139. Sobniowski przebywał w Bazylei z przerwami od grudnia 1433 do września 1440 roku, kiedy został wysłany jako
poseł soboru do Polski, a potem pozostał w ojczyźnie aż do śmierci, będąc stałym nuncjuszem Feliksa V, a także pracownikiem Uniwersytetu Krakowskiego (w 1446 roku
piastował ponownie funkcję rektora).
Trento 1990); tenże, Alessandro di Masovia, vescovo di Trento e patriarca di Aquileia (1400–1444),
Roma 1998; tenże, Alessandro di Masovia vescovo di Trento (1423–1444), Trento 2001 (najobszerniejszą i najbardziej szczegółową z prac Wosia jest pierwsza z wymienionych).
134
Aleksander przebywał na soborze od grudnia 1433 do maja 1434 roku; zob. L. Bąkowski, Książę
mazowiecki..., „Przegląd Historyczny” 16 (1913), s. 17–19.
135
J. Fijałek, Mistrz Jakób z Paradyża i uniwersytet krakowski w okresie soboru bazylejskiego, t. 1,
Kraków 1900, s. 176–182; L. Bąkowski, Książę mazowiecki..., „Przegląd Historyczny’’ 16 (1913),
s. 130–133; I. Zarębski, Stosunki Eneasza Sylwiusza..., 1939, s. 35; J. Ptaśnik, Kultura włoska wieków
średnich w Polsce, posł. B. Kürbisówna, Warszawa 1959 (wyd. 1: Warszawa 1922), s. 297; M. Wolski,
Sobniowski Stanisław, PSB, t. 39, Warszawa–Kraków 1999–2000, s. 537–540;
136
Został oficjalnym przedstawicielem Trydentu na soborze trzy miesiące przed Aleksandrem
i Sobniowskim, tj. we wrześniu 1433 roku; o Janie Moszyńskim: J. Fijałek, Mistrz Jakób..., t. 1,
1900, s. 178; L. Bąkowski, Książę mazowiecki..., s. 135–137; I. Zarębski, Stosunki Eneasza Sylwiusza..., 1939, s. 29; J. Ptaśnik, Kultura włoska..., 1959, s. 297; B. Nowacki, Moszyński Jan, PSB, t. 22,
Warszawa–Wrocław–Kraków–Gdańsk 1977, s. 117.
137
Eneasz misję wykonał i w październiku 1439 roku złożył sprawozdanie ze swojego poselstwa
przed soborem; na temat kontaktów Piccolominiego z Aleksandrem zob. L. Bąkowski, Książę mazowiecki..., „Przegląd Historyczny” 16 (1913), s. 154–158.
138
Ten znany humanista otrzymał prepozyturę trydencką po śmierci Sobniowskiego w 1455 roku;
zob. L. Bąkowski, Książę mazowiecki..., „Przegląd Historyczny” 16 (1913), s. 133 (autor nazywa
prepozyturę probostwem); D. Rando, Hinderbach, Johannes, w: DBI, t. 61, Roma 2003, s. 709–712
(tam także obszerna bibliografia).
139
Eneasz nie dostał odpowiedzi; o tym wszystkim dowiadujemy się z listu do Zbigniewa Oleśnickiego, wysłanym z Wiener–Neustadt 16 lipca 1450 roku, w którym prosi go o interwencję: Wolkan III, ep. 42, s. 161.
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Jan Moszyński (Jan z Moszyna), syn Gotarda, pochodził z Mazowsza, był kanonikiem trydenckim (co najmniej od 1428 roku), kustoszem płockim (od 1431 roku),
prawdopodobnie pierwszym Polakiem na soborze w Bazylei (od wiosny 1432 roku),
gdzie reprezentował kapitułę płocką i książąt mazowieckich140, kapitułę poznańską
(1433–1434) oraz trydencką (od 1433)141. Nie wiadomo dokładnie, kiedy wrócił
na stałe do Polski. Zmarł w 1464 roku.
Eneasz miał także do czynienia z Janem Strzelicem (ze Strzelc) de Tenno142. Był
on z pochodzenia Wielkopolaninem, ale bodaj jako jedyny z Polaków, przebywających
na dworze Aleksandra, zasymilował się we Włoszech i pozostał do końca życia w Trydencie, gdzie miał liczne beneficja (piastował funkcję kanonika tamtejszej kapituły),
był także następcą Sobniowskiego na stanowisku kanclerza księstwa Trydentu. Bywał
także wysyłany w misjach dyplomatycznych (np. do cesarza do Wiednia w 1443 roku
w imieniu Gianfrancesca Gonzagi, margrabiego Mantui) i właśnie w Wiedniu musiał
się zetknąć z Piccolominim; cieszył się ponadto łaską cesarza Fryderyka III143. Dowodem osobistej znajomości między Eneaszem a Janem Strzelicem są słowa z redagowanego przez przyszłego papieża listu Kaspara Schlicka, wysłanego na początku lipca
1443 roku z Wiednia, do Gianfrancesca Gonzagi, w którym znajdujemy stwierdzenie:
honorandus vir, dominus Joannes de Theno canonicus144. Jan Strzelic zmarł w Trydencie
w 1466 roku.
Jan Moszyński przebywał w Bazylei, w celu przedłożenia soborowi do rozstrzygnięcia jakiegoś
sporu między książętami mazowieckimi a biskupem płockim; L. Bąkowski, Książę mazowiecki...,
„Przegląd Historyczny” 16 (1913), s. 136.
141
Ponadto 17 października 1433 roku zostali inkorporowani do soboru prokuratorzy arcybiskupa
gnieźnieńskiego Wojciecha Jastrzębca — rektor Uniwersytetu Krakowskiego Tomasz Strzępiński
(na soborze do 1436) oraz biskupa krakowskiego Zbigniewa Oleśnickiego — profesor Uniwersytetu
Krakowskiego i kanonik krakowski Mikołaj Kozłowski (na soborze do 1437), a także Jan Oczko —
prepozyt bożogrobców miechowskich. W Bazylei na przełomie lat trzydziestych i czterdziestych
przebywali także inni Polacy, ale z uwagi na temat niniejszej książki pomijam ich w moim wywodzie; na temat Polaków przebywających na soborze bazylejskim zob. L. Grosse, Stosunki Polski...,
1885, s. 39–42; S. Kot, Bazyleja a Polska (XV–XVII w.), w: tenże, Polska złotego wieku a Europa.
Studia i szkice, wyboru dokonał, przygotował do druku i wstępem opatrzył H. Barycz, Warszawa
1987, s. 387–390; M. Włodarski, Na soborze bazylejskim, w: tenże, Dwa wieki kulturalnych i literackich powiązań polsko–bazylejskich 1433–1632, Kraków 2001, s. 56–66 (w tym rozdziale znajdują się
informacje o Polakach przebywających wtedy w Bazylei, niestety z błędami).
142
Ostatni człon nazwiska wiąże się z probostwem w Tenno (Theno), które posiadał; na temat Jana
Strzelicza zob.: L. Bąkowski, Książę mazowiecki..., „Przegląd Historyczny” 16 (1913), s. 137–138;
I. Zarębski, Stosunki Eneasza Sylwiusza..., 1939, s. 35–36; J. Ptaśnik, Kultura włoska..., 1959, s. 298.
143
Tamże, s. 35; cesarz udzielił mu protekcji, kiedy Jan wszedł w spór o kanonię trydencką z niejakim Materną z Frankfurtu; tamże, s. 36.
144
Wolkan I 2, ep. 24, s. 44 (Zarębski błędnie lokalizuje cytat, odsyłając do listu nr 44, zamiast 24,
a ponadto do błędnego tomu, pisząc: Wolkan II, zamiast Wolkan I 2; I. Zarębski, Stosunki Eneasza
Sylwiusza..., 1939, s. 26); zob. L. Bąkowski, Książę mazowiecki..., „Przegląd Historyczny” 16 (1913),
s. 138.
140
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W Bazylei towarzyszył także biskupowi Aleksandrowi Jan Moszyński, syn Andrzeja145, zapewne krewniak wspomnianego już Jana Moszyńskiego, syna Gotarda,
duchowny poznański, z czasem mianowany przez biskupa trydenckiego notariuszem
publicznym. Zmarł najprawdopodobniej na początku 1439 roku146, a więc Piccolomini mógł się z nim zetknąć jedynie na soborze.
W Trydencie byli jeszcze trzej inni kanonicy polskiego pochodzenia (spośród siedmiu), ale albo w latach trzydziestych przebywali w Polsce (i tym samym nie mogli
spotkać się z Eneaszem), albo wiedza o nich jest zbyt mała, aby kontynuować niniejsze
rozważania147.
Kontakty Eneasza z Aleksandrem Mazowieckim i jego otoczeniem były ułatwione
przynajmniej z dwóch powodów. Po pierwsze obaj byli zwolennikami soboru, koncyliarystami. Po drugie zaś obaj byli stronnikami Filipa Marii Viscontiego z Mediolanu
(Eneasz w owym czasie służył biskupowi Nowary Bartolomeowi Viscontiemu). Zapewne ich znajomość z Bazylei spowodowała, że w kluczowej dla istnienia soboru chwili,
kiedy zdetronizowano Eugeniusza IV, wysłano do Trydentu właśnie Eneasza. Piccolomini wrócił z tej misji wzbogacony o nowe beneficjum — otrzymał od Aleksandra
kanonię trydencką148 po zmarłym Janie Moszyńskim, synu Andrzeja. Na temat relacji
między Piccolominim a Aleksandrem Mazowieckim będzie mowa szerzej w następnym rozdziale.

Tamże, s. 135–137; J. Ptaśnik, Kultura włoska..., 1959, s. 297.
Ptaśnik jako jedyny pisze o tym bez żadnych zastrzeżeń — tamże, s. 297.
147
Tymi kanonikami byli: Jakub Zaborowski (L. Bąkowski, Książę mazowiecki..., „Przegląd Historyczny” 16 [1913], s. 113–134), Jan Rogalecz (Rogala) syn Mikołaja z Wróblowic (tamże, s. 139)
i Mikołaj syn Piotra „Maskoni” (tamże). Ponadto byli tam także inni polscy duchowni (Mikołaj
Polak, proboszcz w Mori, Jan z Piotrkowa, kapelan książęcy), a także świeccy: Piotr z Kłopoczyna
(on także towarzyszył Aleksandrowi na soborze w Bazylei), starosta zamku w Stenico i jego następca Stanisław z Rokosowa, także Mikołaj Kunicki starosta trydencki; zob. J. Dąbrowski, I rapporti
fra l’Italia e la Polonia durante il Medio Evo, w: Le relazioni fra l’Italia e la Polonia dall’età Romana
ai tempi nostri, Biblioteca di Roma dell’Accademia Polacca. Conferenze tenute negli anni 1934
e 1935. Pubblicate a cura dell’Istituto per l’Europa orientale, Roma 1936, s. 51; J. Ptaśnik, Kultura
włoska..., 1959, s. 298.
148
Pius II, Pamiętniki, 2005, I 9, s. 30; Pii II Commentarii..., t. 1, 1984, s. 54; po raz pierwszy tytułuje
się kanonikiem trydenckim w liście z 29 października 1439 roku: Enee Silvii Piccolominei Epistolarium Seculare..., 2007, ep. 31, s. 103; co prawda Eneasz stwierdził później (w Pamiętnikach), że otrzymał kanonię od soboru, ale rola Aleksandra w jej przyznaniu była z pewnością decydująca. Także
biskup trydencki zadecydował, że pod koniec 1443 roku dostał Piccolomini kolejne beneficjum
w diecezji trydenckiej (tym razem probostwo), choć sam obdarowany pisał, że otrzymał je dzięki
cesarzowi Fryderykowi III; beneficja trydenckie były głównym źródłem utrzymania Eneasza przez
wiele lat, bo choć przyznano mu w 1438 roku beneficjum w Mediolanie, to jednak nigdy go nie
objął w posiadanie i tym samym nie miał z niego dochodów; zob. L. Bąkowski, Książę mazowiecki...,
„Przegląd Historyczny” 16 (1913), s. 155.
145
146
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W latach trzydziestych Eneasz Sylwiusz nigdzie nie wspominał o oficjalnych posłach króla polskiego, którzy przybyli do Bazylei latem 1434 roku149, a byli nimi biskup poznański Stanisław Ciołek (został na soborze jedynie kilka miesięcy i jeszcze
w 1434 roku opuścił Bazyleę) oraz dziekan kapituły krakowskiej Mikołaj Lasocki150.
Dziwi zwłaszcza brak jakiejkolwiek wzmianki o tym ostatnim, wybitnym dyplomacie
i polityku, a także jednym z pierwszych polskich humanistów. Jest to o tyle zastanawiające, że znamy z innych źródeł prężną działalność Mikołaja na soborze w Bazylei w latach 1434–1436, kiedy walczył wytrwale z posłami krzyżackimi na forum
zgromadzenia151. Wielokrotnie zabierał głos, a jako człowiek uczony i świetny mówca
z pewnością był słuchany także przez przebywającego w owym czasie na soborze Sieneńczyka. Wiemy ponadto, że Mikołaj zabiegał o kontakty z włoskimi humanistami,
o czym świadczy choćby jego znajomość z Poggiem Bracciolinim i Giovannim Aurispą, a także przyjaźń z Guarinem z Werony i jego synem Emanuelem oraz ze Stefanem
da Caccia z Novary 152. Ponadto zarówno Piccolomini, jak i Lasocki, zostali członkami poselstwa soboru na wspomniany już w poprzednim rozdziale kongres w Arras
w 1435 roku, na którym miano doprowadzić do zgody dwie zwaśnione strony w wojnie stuletniej, tj. Anglię i Francję. Wydaje się zatem pewne, że obaj mieli okazję, aby
się poznać153. Niemniej jednak Eneasz nie wzmiankuje o Lasockim nigdy w okresie
swojej działalności soborowej, a wspomni o nim dopiero kilkanaście lat później, gdy
będą się już znali (bez sympatii), jako dyplomaci i aktywni politycy służący dwóm zwa-

Zob. L. Grosse, Stosunki Polski..., 1885, s. 38–42; K. Morawski, Historya Uniwersytetu Jagiellońskiego..., t. 1, Kraków 1900, s. 335.
150
Tamże, s. 305–308; L. Bąkowski, Książę mazowiecki..., „Przegląd Historyczny” 16 (1913),
s. 159–160; J. Dąbrowski, Władysław I Jagiellończyk na Węgrzech 1440–1444, Rozprawy Historyczne
Towarzystwa Naukowego Warszawskiego t. 2, z. 1, Warszawa 1922, passim; Z. Lasocki, Un diplomate Polonais..., 1928, passim; I. Zarębski, Stosunki Eneasza Sylwiusza..., 1939, s. 36–38; T. Witczak,
Lasocki Mikołaj, PSB, t. 16, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1971, s. 542–544; K. Grodziska, Mikołaj Lasocki (zm. 1450). Życie i twórczość, [praca doktorska napisana pod kierunkiem
prof. J. Wyrozumskiego i obroniona na Wydziale Filozoficzno–Historycznym UJ 10.03.1988 (nie
miałem dostępu do tej pracy)].
151
Zob. artykuły Karoliny Grodziskiej: Mikołaja Lasockiego pochwała królowej Jadwigi i Władysława
Jagiełły na soborze bazylejskim, „Analecta Cracoviensia” 20 (1988), s. 381–399; Mikołaja Lasockiego apel..., „Studia Historyczne” 35 (1992) 2, s. 241–251; Mikołaja Lasockiego obrona pamięci króla
Władysława Jagiełły na soborze bazylejskim, w: Cracovia, Polonia, Europa. Studia z dziejów średniowiecza ofiarowane Jerzemu Wyrozumskiemu w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin i czterdziestolecie pracy
naukowej, kom. red. K. Baczkowski i in.; red. nauk. W. Bukowski i in., Kraków 1995, s. 345–353.
152
Zob. I. Zarębski, Stosunki Eneasza Sylwiusza..., 1939, s. 36; Witczak, Lasocki Mikołaj, PSB, 1971,
s. 543.
153
Brak wzmianek o Lasockim z lat trzydziestych Zarębski tłumaczy w inny sposób; stwierdza,
że na soborze czy w Arras Mikołaj był znanym koncyliarystą, przedstawicielem potężnego państwa,
Eneasz zaś pieczeniarzem, wiszącym u pańskiej klamki; I. Zarębski, Stosunki Eneasza Sylwiusza...,
1939, s. 37.
149
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śnionym stronom: Eneasz dworowi habsburskiemu w Wiedniu, Mikołaj zaś dworowi
jagiellońskiemu w Budzie.
Eneasz nie wspomina także o przebywającym na soborze w Bazylei w latach 1434–
–1436 Janie Lutku z Brzezia — zrobi to dopiero w 1454 roku, gdy napisze relację z obrad sejmu Rzeszy w Ratyzbonie, na którym posłem króla Kazimierza Jagiellończyka
będzie właśnie ów słynny dyplomata.

2.3. DZIERSŁAW Z BORZYMOWA I KONKLAWE 1439 ROKU
Między wyborem Feliksa V na papieża przez sobór bazylejski w listopadzie 1439 roku
a jego koronacją w czerwcu 1440 roku Eneasz Sylwiusz napisał traktat De gestis concilii Basiliensis commentariorum libri II154, już drugi, w którym jasno dał do zrozumienia, po czyjej stoi stronie w konflikcie papieża z soborem. Tym razem jednak wyraził
swoje poglądy poprzez traktat historyczny, który można nazwać niezbyt precyzyjnie
kroniką składającą się z dwóch ksiąg: w pierwszej z nich autor opisuje ostatnie debaty zmierzające do depozycji Eugeniusza IV (depozycja miała ostatecznie miejsce
16 maja 1439 roku), w drugiej zaś kreśli opis konklawe i elekcji antypapieża (5 listopada 1439 roku). Niektórzy badacze155 sugerowali, że pierwotnie na tekst składała
się jeszcze jedna księga (chronologicznie powinna nazywać się księgą drugą), która
opisywała wydarzenia między depozycją Eugeniusza IV a elekcją Feliksa V (maj–listopad 1439). Ostatecznie jednak przeważyło zdanie, że tekst, który dotrwał do naszych
czasów, zachował pierwotną formę, nadaną mu przez autora156.
Z czasem, jak wiemy, Piccolomini zmienił swoje poglądy na relacje między soborem a papieżem i gruntownie przerobił omawiany traktat tak, że powstał nowy utwór
nazwany De rebus Basileae gestis stante vel dissoluto Concilio, który przybrał formę długiego listu do kardynała Juana Carvajala w 1450 roku. Przyszły papież zatroszczył się
o to, ażeby nie zachował się autograf jego starego, koncyliarystycznego traktatu. Brak
Wydanie źródła; Aeneas Sylvius Piccolominus (Pius II), De gestis concilii Basiliensis commentariorvm libri II, edited and translated by D. Hay and W. K. Smith, Oxford 1967 (wyd. 2: Oxford 1992);
na użytek tej książki korzystałem wyłącznie z pierwszego wydania. Na temat pism Eneasza o soborze i ich wzajemnych powiązań zob.: L. Totaro, Gli scritti di Enea Silvio Piccolomini sul Concilio,
w: Conciliarismo, stati nazionali, inizi dell’Umanesimo. Atti del XXV Convegno storico internazionale.
Todi, 9–12 ottobre 1988, Spoleto (Perugia) 1990, s. 47–77; tenże, Enea Silvio e il Concilio di Basilea,
w: Enea Silvio Piccolomini. Uomo di lettere e mediatore di culture. Atti del Convegno internazionale di
studi, Basilea, 21–23 aprile 2005. Enea Silvio Piccolomini. Gelehrter und Vermittler der Kulturen. Internationaler Studienkongress, Basel, 21–23 April 2005, cur. M.A. Terzoli, Basel 2006.
155
G. Voigt, Enea Silvio de’ Piccolomini als..., t. 1, 1856, s. 230, przyp. 1. Zdanie to było uzasadnione
występującymi w księdze drugiej tekstu De gestis informacjami, o których, jak wynika z narracji,
była już mowa wcześniej bardziej szczegółowo — zob. De gestis..., 1967, s. 29.
156
Zob. tamże, s. 30.
154
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także jakiejkolwiek jego kopii w Bibliotece Watykańskiej157. W wielu zachowanych
rękopisach tekstu, ale także edycjach (np. u Wolkana), tekst De gestis jest wzbogacony o list Eneasza do Juana de Segovia158, hiszpańskiego kanonisty, w którym przyszły
papież opisuje koronację Feliksa V. Łacina tekstu jest pełna odwołań do Cycerona159.
W samym tekście De gestis znajdują się dwie wzmianki dotyczące Polski, a właściwie jednego Polaka, Dziersława z Borzymowa160, doktora dekretów, byłego kilkakrotnego rektora Uniwersytetu Krakowskiego, archidiakona krakowskiego, uczestnika
O podstawie edycji źródłowej: De gestis..., 1967, s. 30–35.
U. Fromherz, Johannes von Segovia als Geschichtsschreiber des Konzils von Basel, Basler Beiträge
zur Geschichtswissenschaft 81, Basel–Stuttgart 1960; A. Diener, Zur Persönlichkeit des Johannes
von Segovia. Ein Betrag zur Methode der Auswertung päpstlicher Register des späteren Mittelalter,
QFIAB 44 (1964), s. 289–365; P. Ladner, Johannes von Segovia Stellung zur Präsidentenfrage des Basler Konzils, „Zeitschrift für schweizerische Kirchengeschichte” 62 (1968), s. 1–113; L.B. Ricossa,
Jean de Ségovie, son Office de la Conception (1439). Étude historique, théologique, littéraire et musicale,
Bern 1994; Juan de Segovia: D. Girgensohn, Johannes (Juan) Alfonsi v. Segovia, w: LThK, t. 5,
Freiburg–Basel–Rom–Wien 1996, kol. 968; R. Aubert, Jean de Ségovie, w: DHGE, t. 27, Paris 2000,
kol. 621–622 (tam także bibliografia).
Jego główne dzieło historyczne: Joannis de Segovia, presbyteri cardinalis tit. sancti Calixti,
Historia gestorum generalis synodi Basiliensis, vol. 1, Monumenta Conciliorum generalium saeculi
decimi quinti. Concilium Basileense. Scriptorum tomus secundus, lib. 1–12, ad fidem codicum
manuscriptorum nunc primum edidit Ernestus Birk, Vindobonae 1873; vol. 2, pars prima, Monumenta Conciliorum generalium saeculi decimi quinti. Concilium Basileense. Scriptorum tomi
tertii pars prior, lib. 13–15, ad fidem codicum manuscriptorum nunc primum edidit Ernestus Birk,
Vindobonae 1886; vol. 2, pars secunda, Monumenta Conciliorum generalium saeculi decimi
quinti. Concilium Basileense. Scriptorum tomi tertii pars 2, lib. 16, editionem ab Ernesto Birk
inchoatam apparatu critico adiecto continuavit Rudolphus Beer, Vindobonae 1892; vol. pars tertia, Monumenta Conciliorum generalium saeculi decimi quinti. Concilium Basileense. Scriptorum
tomi tertii pars 3, lib. 17, editionem ab Ernesto Birk inchoatam apparatu critico adiecto continuavit Rudolphus Beer, Vindobonae 1895; vol. 2, pars quarta, Monumenta Conciliorum generalium saeculi decimi quinti. Concilium Basileense. Scriptorum tomi tertii pars 4, lib. 18, editionem ab Ernesto Birk inchoatam apparatu critico adiecto continuavit Rudolphus Beer, Vindobonae
1896; vol. 2, pars quinta, Monumenta Conciliorum generalium saeculi decimi quinti. Concilium
Basileense. Scriptorum tomi tertii pars 5, lib. 19 cum indice rubricarum librorum 13–19, edendum
curavit Sodalitas Basiliensis quae vocatur Historische und Antiquarische Gesellschaft, editionem
continuaverunt Carolus Stehlin et Conradus Guilielmus Hieronimus, Basileae 1932; vol. 3, Monumenta Conciliorum generalium saeculi decimi quinti. Concilium Basileense. Scriptorum tomus
quartus, epilogus, emendationes editionis, index alphabeticus, edendum curavit Sodalitas Basiliensis quae vocatur Historische und Antiquarische Gesellschaft, editionem ad finem perduxerunt
Carolus Stehlin, Conradus Guilielmus Hieronimus, Georgius Boner, Basileae 1935.
Juan de Segovia został mianowany kardynałem przez antypapieża w 1440 roku.
159
Omówienie języka utworu i przykłady wspomnianych nawiązań: De gestis..., 1967, s. 29–30.
160
Szeroko i dokładnie omawia życie i działalność Dziersława Jan Fijałek: tenże, Mistrz Jakób...,
t. 1, 1900, s. 182–191; zob. także: T. Glemma, Borzymowski Dersław, PSB, t. 2, Kraków 1936,
s. 370; o Dziersławie, jako uczestniku soboru, pisze także: K. Morawski, Historya Uniwersytetu Jagiellońskiego.... t. 1, 1900, s. 347–348.
157
158
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soboru jako wysłannika biskupa krakowskiego Zbigniewa Oleśnickiego161, z którym
Eneasz już niedługo nawiąże kontakt listowny, a także uczestnika opisywanego przez
Włocha konklawe 1439 roku162.
W pierwszej wzmiance Piccolomini wylicza uczestników konklawe i wśród nich
umieszcza Dziersława: Ex natione Germanica, quae omnium est amplissima recepti sunt
[...] ex doctorali: Detzelaus, archidiaconus Cracouiensis, Polonus genere, conuersatione
uero suauis et doctus163. Przymiotniki suauis i doctus, a zwłaszcza ten pierwszy, świetnie
współgrają z drugą wzmianką, która przytoczona jest w formie śmiesznej historyjki
z życia uczestników konklawe164. Bohaterem jej jest Dziersław, który — podobnie
jak inni uczestnicy — stał się ofiarą starego (według Eneasza) zwyczaju polegającego
na poddaniu elektorów swego rodzaju diecie165, co w praktyce przejawiało się konfiskowaniem nadmiaru pokarmów niesionych przez służbę swoim panom — uczestnikom głosowania. Tak to słudze kanonika z Borzymowa zabrano mięso kacze, a zostawiono baraninę, zgodnie z życzeniem famulusa, który prosił strażników, aby jego panu
dać to, czego jest więcej. Sługa, jak przyznaje Eneasz, sam liczył na mięso kacze, które
najwyraźniej bardziej lubił — podobnie jak Dziersław. Zdarzenie to stało się powodem
oburzenia archidiakona, które przybrało bardzo zabawną formę.
Razem z Dziersławem pojawia się w Bazylei w 1439 r. także inny dekretysta z Krakowa i rektor
uniwersytetu w 1435 roku, Michał z Szydłowa, nie wiemy jednak, w jakim charakterze, zob. J. Fijałek, Mistrz Jakób..., t. 1, 1900, s. 184, 188.
162
Dziersława wspomina także kilkakrotnie wzmiankowany Juan de Segovia: Historia gestorum...,
vol. 2, pars secunda, 1892, s. 469, 470.
163
De gestis..., 1967, s. 214. Wspomina o nim również w liście do Francesca Piccolpassa, arcybiskupa mediolańskiego z 29 października 1439 roku; Enee Silvii Piccolominei Epistolarium Seculare...,
2007, ep. 31, s. 102–103: Pro Germania [...] archidiaconus Cracouiensis, s. 103.
164
Quos inter Cracouiensis etiam archidiaconus diminutionem tulit. Cui cum oues et anatinae carnes
afferrentur, subtractae auiculae sunt, orante in porta famulo ut quot plus esset, id domino dimitteretur;
sperabat nanque ex anate partem, ex ouibus autem partem non sperabat; dominus tamen auiculas praeoptasset. Ideoque cum spolium sensit ubique conquestus est publiceque testatus, nunquam se diem postquam
sacerdos fuit tulisse peiorem. Ac cum rogaretur ne admirationem haberet, quoniam id idem obtigisset
cardinali: „Proh!”, inquit, „cardinalem mihi aequiparas, hominem Gallicum, parcum, euentrem aut, ut
uerius loquar, non hominem? Ego apud eum meo infortunio sum | locatus, omnia quae facit perlustris mihi
cortina indicat; nec adhuc aut bibere eum aut comedere uidi et, quod mihi molestius est, insomnes noctes
insomnesque dies ducit. (Quanquam nulla est apud nos dies!) Aut legit semper, aut negociatur. Nulla ei
minor quam uentris est cura; mihi nihil cum eo commune est. Ego Polonus sum, ille Gallicus; mihi ardet,
illi friget stomachus; illi sanitas, mihi mors ieiunium est. Ego, ni multum comedam et multum dormiam,
cito deficiam; illi econtrario omnia sunt. Ieiunent Gallici, et Poloni comedant”. Quo dicto cunctos in risum uertit. Et quoniam de hoc faceto et hilari homine fecimus mentionem, id quoque non praeteribo; ea
nanque infelicitas eius fuit ut famulus eius, qui extra mansit, semper ad ostium ueniret ultimus cum cibariis. Ex qua re ortum in ostio prouerbium fuerat ultimum esse qui prior esuriret. Fuit autem haec lex de
cibariis antiquitus aliter instituta; De gestis..., 1967, s. 234, 236.
165
Uczestnikowi wolno było np. zjeść tylko jeden rodzaj mięsa, a nie trzy; jeżeli chciał zjeść rybę,
to także tylko jeden rodzaj itd.
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Okres bazylejski

W omawianej opowiastce warto zwrócić uwagę na kilka interesujących szczegółów. Po pierwsze, spotykamy tutaj śmieszne, włożone w usta Dziersława, porównanie
nawyków i obyczajów Polaków i Francuzów. Trudno dzisiaj stwierdzić, w jakim stopniu wiernie Eneasz przekazał sformułowania krakowskiego kanonika — domyślamy
się, znając kunszt literacki Toskańczyka, że opis ten mógł zostać nieco podkoloryzowany. Niemniej wspomniane zestawienie nawyków dwóch uczestników konklawe:
polskiego kanonika i uczonego oraz francuskiego kardynała (Louis d’Arles), okazuje
się pośrednio porównaniem nawyków Polaków i Francuzów. Charakteryzowanie poszczególnych nacji przez podawanie ich cech narodowych (tzw. nationum proprietates)
było bardzo rozpowszechnionym zwyczajem w średniowieczu. Jak widać, także Piccolomini przejął go i stosował. Wystarczy wspomnieć, że w Historia Bohemica określa
Czechów jako pijaków, niewiernych, jeśli się ich nie opłaci, skłonnych do buntu
i zdrady, ponadto samolubnych166, natomiast w jednej ze swoich fraszek167 nazywa
Polaków pijakami i kłamcami. W Pamiętnikach zaś, napisanych w czasach papieskich,
Piccolomini opisuje stroje Polaków przy użyciu sformułowań: zwyczaj narodowy, zwyczaj ludowy, o czym jeszcze będzie mowa.
Dziersław z dowcipną przesadą porównał siebie, lubiącego dużo spać i dużo jeść,
z ascetycznym kardynałem, który, jak mówi Polak, nie je nic i nie śpi. Słusznie już
przed laty zwrócił uwagę Ignacy Zarębski, że ta anegdota nie ma w sobie żadnej złośliwości wobec Polski i Polaków168. Przymiotniki facetus i hilarius, za pomocą których charakteryzuje Eneasz Dziersława, świadczą o dużej dozie sympatii, jaką darzył przyszły
papież polskiego kanonika, umiejącego rozweselić innych swoimi żartami. Pozytywny stosunek Włocha do polskiego kanonisty jest wyraźnie widoczny w krótkiej jego
Zob. Aeneas Silvius Piccolomini, Historia Bohemica, t. 1, Historisch–kritische Ausgabe des lateinischen Textes, Bausteine zur Slavischen Philologie und Kulturgeschichte. Reihe B, Editionen, Neue
Folge, Bd. 20, 1, hrsg. von J. Hejnic und H. Rothe; Besorgt von J. Hejnic; mit einer deutschen
Übersetzung von E. Udolph, Köln 2005, s. 0236.
167
Zob. I. Zarębski, Stosunki Eneasza Sylwiusza..., 1939, s. 6.
168
Tamże, s. 6; autor odnosi się w tym miejscu do zdania ks. Jana Fijałka; tenże, Mistrz Jakób...,
t. 1, 1900, s. 188–190, który tak oto scharakteryzował Dziersława i stosunek do niego Piccolominiego: Dawny dworzanin królewski miał cięty język, a usposobienie żywe i wesołe, naturę na wskroś
polską, szczerą i otwartą. Pod złośliwym piórem nielubiącego Polaków Eneasza Sylwiusza Piccolominiego
Borzymowski wyrósł na żartownisia i żarłoka. Niewątpliwie sam fakt opowieści, jaką nam przytacza
humanista i papież Pius II, może być prawdziwy, ale jego zabarwienie tendencyjnie jaskrawe [tu streszcza
opowieść Eneasza — dopowiedzenie R.O.]. Skarykaturowany przez Piccolominiego duchowny polski
piękną po sobie zostawił pamięć w dziejach naszego kościoła, która zadaje kłam opowieści powyższej; oraz
do zdania Ludwika Bąkowskiego, Książę mazowiecki..., Warszawa 1913, s. 150–151: Ubocznie należałoby nadmienić, że Eneasz ciekawie charakteryzował Polaków. Dersława z Borzymowa, zasiadającego
w konklawe w Bazylei, przedstawił jako niesłychanego żarłoka, Aleksandra [Mazowieckiego, patriarchę Akwilei], jako pijaka, Władysława Warneńczyka nazwał cudzołóżcą a wszystkich razem kłamcami;
inaczej, tzn. w sensie pozytywnym, zinterpretował opowieść Eneasza Kazimierz Morawski, Historya
Uniwersytetu Jagiellońskiego..., t. 1,1900, s. 347–348.
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charakterystyce, pochodzącej z cytowanego wyżej listu do metropolity Mediolanu.
Eneasz nie tylko podkreśla przyjemność, jaka towarzyszy rozmowie z Dziersławem, ale
także uczoność wielokrotnego rektora krakowskiej almae matris.
Zapewne Eneasz Sylwiusz nie dowiedział się później o tym, że Dziersław z Borzymowa, ten polski kanonik i uczony, który podczas konklawe z humorem narzekał
na niedostatek jedzenia, jedenaście lat później (1450) zrezygnował ze wszystkich swoich beneficjów i wstąpił do klasztoru kanoników regularnych przy kościele Bożego
Ciała w Krakowie, gdzie, jako mnich, mieszkał już do śmierci169.

Zob. J. Fijałek, Mistrz Jakób..., t. 1,1900, s. 190–191; T. Glemma, Borzymowski Dersław, PSB,
t. 2, Kraków 1936, s. 370; S. Kot, Bazyleja a Polska..., 1987, s. 389.
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Rozdział 3

CZAS HABSBURSKI

W

e Frankfurcie nad Menem 27 lipca 1442 roku król rzymski i niemiecki Fryderyk III, późniejszy cesarz (koronowany w 1452 roku), udekorował Eneasza Sylwiusza Piccolominiego wieńcem laurowym — największym wyróżnieniem, jakie mogło
spotkać poetę w owym czasie. Od tej pory na stałe, aż do wstąpienia w szeregi kleru,
podpisywać się będzie: Aeneas Silvius poeta. Chociaż dyskusyjny pozostaje fakt, czy dotychczasowa twórczość poetycka Sieneńczyka rzeczywiście zasługiwała na tak wysokie wyróżnienie, to jednak badacze są zgodni co do jednego: prawdziwym motywem
obdarzenia Piccolominiego laurem poetyckim było dążenie dworu wiedeńskiego, aby
pozyskać jego świetne pióro dla siebie. Eneasz przystał na pracę na dworze przyszłego
cesarza i rozpoczął tym samym nowy etap w swoim życiu170. Po raz pierwszy służył pod
świeckim panem. Ponadto miał nadzieję, że to zabezpieczy rozwój jego kariery przed
koniecznością wstąpienia w szeregi duchowieństwa, co byłoby prawie nieuniknione
w Bazylei. Mimo dotychczasowej niechęci do Niemiec i ich mieszkańców, a także pomimo wielu przykrości, które spotkały go na dworze wiedeńskim ze strony tego, jak
twierdził, kłótliwego i nieoświeconego ludu, to jednak stosunkowo szybko stał się nie
tylko stronnikiem Fryderyka III i jego kanclerza Kaspara Schlicka, swojego bezpośredniego przełożonego, ale także gorliwym wykonawcą polityki dworu habsburskiego.
W tym rozdziale chciałbym poruszyć kilka kwestii i zanalizować wiele utworów
Piccolominiego. Zacznę od dialogu politycznego, Pentalogusa, następnie skupię się
na listach Eneasza z lat czterdziestych, w których wielokrotnie i obszernie wypowiada
się na tematy polskie, a które dzielę na powstałe przed i po 10 listopada 1444 roku,
czyli datą bitwy pod Warną. Kolejnym zagadnieniem będzie obraz Polski i Polaków
w utworze De viris illustribus, gdzie zamieszczony został biogram Władysława Jagiełły.
Lata pięćdziesiąte XV wieku analizowane będą bądź od strony listów Piccolominiego
Motywacje Eneasza analizuje drobiazgowo z uwzględnieniem opinii starszych badaczy Barbara
Baldi, Il „cardinale tedesco...”, 2012, zwłaszcza s. 19–72.
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(pierwsza połowa), bądź od strony jego utworów historyczno–geograficznych (druga
połowa), którym poświęcone będą osobne podrozdziały. Opisywana na tych stronach
lwia część dorobku pisarskiego Sieneńczyka posłuży mi do wydzielenia z jednej strony
grupy poglądów Piccolominiego, które podlegały wielokrotnym mutacjom, z drugiej
zaś tych opinii, którym pozostał do końca wierny.

3.1. PENTALOGUS
Bodaj pierwszym utworem, jaki napisał Piccolomini na dworze wiedeńskim Fryderyka III jest powstały prawdopodobnie na początku 1443 roku dialog między pięcioma
osobami, zatytułowany: Pentalogus171. Uczestnikami tego dialogu są: Piccolomini, król
Fryderyk III, kanclerz Kaspar Schlick, biskup Fryzyngi Nicodemo della Scala oraz
biskup Chiemsee Silvester Pflieger. Są to zatem nowi protektorzy Eneasza, a także ci,
którzy pomogli mu w podjęciu pracy na dworze cesarskim172. Utwór został wysłany
jako list do Sylwestra z Chiemsee, Kaspara Schlicka i króla Fryderyka III (Nicodemo
della Scala zmarł w sierpniu 1443 roku).
Tytuł Pentalogus wystąpił w średniowieczu tylko raz — właśnie u Piccolominiego.
Nazwa została wzięta z błędnej etymologii — myślano, że prefiks dia w słowie „dialog”
pochodzi od liczebnika „dwa”, stąd w tytule rozmowy między pięcioma osobami zastąpiono go liczebnikiem „pięć”. W starożytności, jak i w czasach nowożytnych, tytuł
ten oznaczał dzieło złożone z 5 ksiąg.
Tekst został podzielony na trzy części: pierwszą stanowi poufna rozmowa Eneasza
i Fryderyka III o ideałach humanistycznego wykształcenia i stanowisku poety nadwornego, w drugiej wszyscy już rozmówcy dyskutują na temat aktualnych niepowodzeń
i błędnych procesów rozwojowych Kościoła, wreszcie w ostatniej części przechodzą
do analogicznego przeanalizowania problemów Rzeszy (pojawia się w tym punkcie
temat odzyskania Włoch przez Fryderyka i umożliwienia mu koronacji cesarskiej).
Piccolomini zachowuje taki sam dystans do papieża, jak i do antypapieża — chce
w ten sposób postawić króla w punkcie centralnym reformy kościelnej.
Autor Pentalogusa trzykrotnie wspomina o Polsce. Nie są to wzmianki istotne,
wręcz przeciwnie, raczej marginesowe, ale mimo to warto je odnotować, zwłaszcza
że żaden z dotychczasowych polskich badaczy życia i twórczości Piccolominiego
o nich nie wspomniał.
W dyskusji nad reformą Kościoła ogarniętego nową schizmą zachodnią, Eneasz
jest pytany przez biskupa Sylwestra, co zrobiłby dzisiaj cesarz Zygmunt Luksemburczyk, dzięki któremu przed laty na soborze w Konstancji doszło do zakończenia
Eneas Silvius Piccolomini, Pentalogus, MGH (1), Scriptores (10), Staatsschriften des späteren
Mittelalters 8, hrsg. von Ch. Schingnitz, Hannover 2009 [dalej: Pentalogus].
172
Zob. Pentalogus, s. 2.
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wielkiej schizmy zachodniej. Czy powinno się zatem wysyłać poselstwa i zwoływać
książąt Rzeszy? Eneasz odpowiada173, że trzeba wysłać poselstwa, ale nie wiele, dzięki
czemu nie będą one dużo kosztowały, a całą sprawę, przy dobrej organizacji, można
by załatwić w rok. Następnie wymienia, dokąd należy wysyłać posłów i dodaje, że Polska jest blisko, co w domyśle oznacza, iż wysłanie poselstwa do Krakowa nie będzie
kosztowne.
W kolejnej części rozmowy Piccolomini radzi cesarzowi, jak należy prowadzić politykę względem państw włoskich, z kim się sprzymierzać, z kim zawrzeć pokój174. W tym
celu stwierdza, że trzeba pobudzić Węgrów i Dalmatyńczyków przeciwko Wenecjanom. Do tego jednak potrzebny jest pokój z Polską i z bratem cesarskim Albrechtem
(aby bronił Węgier przed Turkami). W ten sposób powinien cesarz zabezpieczyć sobie
tyły.
W ostatnim fragmencie, w którym pada nazwa Polska, poruszana jest ta sama
kwestia, co w poprzedniej wzmiance. Fryderyk pyta, kto będzie strzegł Austrii, kiedy
on uda się do Włoch. Eneasz mówi o tym, że niczego się nie musi obawiać, jeżeli dogada się z królem Polski i swoim bratem. Powtarza w ten sposób udzielone wcześniej
rady175.

3.2. LISTY SPRZED KLĘSKI WARNEŃSKIEJ
Moją ambicją podczas pisania tej książki było dotarcie do możliwie wszystkich fragmentów tekstów Eneasza Sylwiusza, w których pisze on o Polsce i Polakach. Zdecydowana
Equidem non multis legationibus opus esset. Una enim Galliam totam, alia Hispaniam, alia Italiam
usque ad regem Aragonum, quarta regem Anglie atque Scotie „adibis”. Regem Polonie in propinquo habes.
Reliquos Germanie principes uti obedientiores tuo, ut libet, modo advocare potes. Has legationes si honorificas miseris, uno in anno consensum omnium principum reportabis. Sed quid Teutonice rex tibi, o Caspar,
submurmurat?; Pentalogus, s. 122.
174
Persuaderi ei [księciu Mediolanu] debebit, ut duci Sabaudie se iungat et, quas possit, ex Galliis gentes
advocet. Tum ex alia parte adversus Venetos Ungari et Dalmate excitandi erunt, ad quam rem necessaria
pax tibi est cum rege Polonie et cum germano tuo, magnanimo duce Alberto, concordia, ut et defendi
Ungaria adversus Tucros possit et Dalmatia in Venetos armari. Quod minime difficile erit habita pace
predicta et Bohemis ad te venientibus, ut iam speratur; Pentalogus, s. 216.
175
Quis eam servavit, cum nuper abesses? Scire autem, rex, te convenit, quot ex tuis valeas ducere quotque
ad custodiam dimittere. Oportet sane corporis tui custodes tibi fideliores esse. Est vero illud salubre consilium, ut fratres filiosque nobilium maxime seditiosos sub honoris obtentu quasi obsides et pignora fidei
tecum ducas, ne quis interim fiat tumultus. Quod tamen minime timendum est rebus fratris et regis Polonie
pacatis. Nec elevare caput quisquam audebit, dum habere exercitum in Italia audieris, sed tunc magis timeberis, sicut et modo factum est, dum Frankfordie fuisti. Nam dum auditum est rem tibi bene succedere,
nemo elevavit pedem, quamvis essent qui id quererent. Oportebit autem duo diligenter curare. Primum,
ut frequenter successus tui felices in partibus nuntientur, secundum, ut pateat omnibus te semper habere
liberum et expeditum reditum, quibus dispositis nil unquam timere habebis in partibus; Pentalogus, s. 266.
173
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ich większość znajduje się w bardzo bogatym zbiorze listów przyszłego papieża. Zwłaszcza w latach czterdziestych, kiedy nie pisał w zasadzie żadnych utworów o charakterze
historycznym lub geograficznym, listy stanowią główne, a często wręcz jedyne, źródło
informacji o aktualnych zapatrywaniach Piccolominiego na różne kwestie. W liście
do Zbigniewa Oleśnickiego, wysłanym z Wiednia w marcu 1443 roku 176, poza tym,
co odnosi się do wcześniejszego listu z lata poprzedniego roku, który został już omówiony w poprzednim rozdziale, Eneasz przede wszystkim dziękuje za komplementy,
jakie pod jego adresem wypowiedział biskup krakowski177, ale także nie pozostaje
dłużny: porównuje znajomość z Oleśnickim do cennego skarbu i zastanawia się, jak
może go ustrzec przed złodziejami. Myśli także o tym, co powinien zrobić, aby łaska
kardynała względem niego trwała. Przesyła Oleśnickiemu nowiny, o które prosił, ale,
na co zwrócił już uwagę Ignacy Zarębski178, są one niczym więcej, jak ogólnie znanymi faktami (np. wiadomość o powrocie Fryderyka III do Wiednia czy o pogodzeniu
się tego ostatniego ze swoim bratem Albrechtem). Dobór tychże informacji świadczy
raczej o ostrożności, czy wręcz o ograniczonym zaufaniu Eneasza do swojego korespondenta179. Możliwe, że powodem takiego zachowania nowo pozyskanego pracownika kancelarii cesarskiej była niechęć do przesyłania, bądź co bądź przeciwnikowi
politycznemu, szczegółowych wiadomości, które mogłyby znaleźć jakieś niewskazane
z punktu widzenia dworu habsburskiego zastosowanie. Na końcu wspomina o wysłaniu Oleśnickiemu pewnego listu o sprawach wiary, który najpewniej był niczym
innym, jak traktatem soborowym Eneasza napisanym w formie listu do Hartunga von
Kappel z kwietnia 1443 roku180. Zapewne chciał w ten sposób Piccolomini zdobyć
zaufanie koncyliarystycznego biskupa krakowskiego i soborowego kardynała zarazem.
W dwóch listach181 wysłanych latem 1443 roku napotykamy natomiast na informacje182 o tym, że kardynał Aleksander, patriarcha akwilejski, został mianowany
Enee Silvii Piccolominei Epistolarium Seculare..., 2007, ep. 48, s. 140–141; dotarł do adresata
30 marca — Wolkan I 1, s. 141, przypis.
177
Biskup jednak najprawdopodobniej nie napisał żadnego listu, a jedynie przekazał ustną odpowiedź za pośrednictwem wspominanego przez Eneasza Jakuba Chiavesa, kawalera maltańskiego,
wysłannika Feliksa V, który wcześniej przywiózł Oleśnickiemu kapelusz kardynalski.
178
I. Zarębski, Stosunki Eneasza Sylwiusza..., 1939, s. 54.
179
Zwłaszcza że w korespondencji Eneasza zagadnienie nowin politycznych zajmuje wiele miejsca,
a niekiedy wręcz stanowi całą treść listu; zob. tamże, s. 54–55; J. Smołucha, Kontakty Zbigniewa
Oleśnickiego..., 2006, s. 206.
180
Enee Silvii Piccolominei Epistolarium Seculare..., 2007, ep. 47, s. 129–140; zob. także: I. Zarębski, Stosunki Eneasza Sylwiusza..., 1939, s. 55; J. Smołucha, Kontakty Zbigniewa Oleśnickiego...,
2006, s. 206; tekst traktatu Eneasza znajduje się w trzech kopiarzach Biblioteki Jagiellońskiej —
zob. tamże, s. 206, przyp. 7.
181
Chodzi o list do Juana de Segovia wysłany z Bazylei 15 kwietnia: Enee Silvii Piccolominei Epistolarium Seculare..., 2007, ep. 50, s. 142–143; oraz o list do Nicola Amidano z Cremony, przyszłego
biskupa Piacenzy, wtedy prawnika, wysłany także z Bazylei 18 maja: tamże, ep. 56, s. 148–149.
182
Tamże, s. 143 i 148.
176
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legatem de latere soboru bazylejskiego do króla rzymskiego i polskiego183. Znajdzie ona
ciąg dalszy, kiedy Eneasz opisywać będzie w listach do przyjaciół postępującą śmiertelną chorobę księcia mazowieckiego, którym zaopiekował się w Wiedniu. Piccolomini
spędził także wiele czasu przy łożu śmierci Aleksandra i po jego śmierci ułożył epitafium dla biskupa Trydentu i patriarchy akwilejskiego.
Mniej więcej w tym samym czasie, bo w lipcu 1443 roku, pisze Piccolomini z Wiednia do nieznanego nam z imienia zaprzyjaźnionego włoskiego kardynała184. Opisuje przybycie do cesarza poselstwa węgierskiego185, w skład którego wchodził Mikołaj
Lasocki, dziekan kapituły krakowskiej, Péter Agmándi, biskup Vác, a także Giuliano
Cesarini. Posłowie bardzo zachęcali cesarza (multumque exhortati sunt maiestatem regiam186) do wsparcia wyprawy przeciw Turkom i wysłania posiłków wojskowych (ut
iuuare ipsum passagium uelit simulque subsidia mittere187). Z relacji Eneasza wynika,
że król Fryderyk III udzielił wymijającej odpowiedzi: chciałby wysłać tyle wojsk, ile
może, ale teraz jest zajęty sprawami Czech i Moraw188, wyprawie jednak przeszkadzać
nie zamierza; ostrzegł równocześnie Polaków, żeby sami nie wstrzymywali wymarszu,
wiedząc, że część węgierskiej elity popiera Władysława Pogrobowca i poprosiła Fryderyka o pomoc, a on zaś nie zostawi ich bezbronnymi. Nie ma w tym opisie żadnej oceny postępowania Polaków, żadnej charakterystyki posłów, ale widać, po czyjej stronie
stoi autor: poselstwo zostało wysłane z Węgier od Władysława Warneńczyka, króla
Polski i Węgier, co nie przeszkadza Eneaszowi nazywać go konsekwentnie jedynie

Informacje o mianowaniu Aleksandra legatem i o jego przygotowaniach do wyjazdu dostarczali
Eneaszowi jego znajomi z Bazylei: zob. J. Woś, Alessandro di Masovia..., 1994, s. 100–101.
184
Tamże, ep. 59, s. 151.
185
Istotny jest fakt, że poselstwo przybyło do Wiednia na wyraźną prośbę Fryderyka III, który chciał
zawrzeć pokój z Władysławem przed zwołanym przez siebie na 30 maja 1443 roku sejmem węgierskim w Pożoniu. Fatalnie prowadzona polityka Węgier (przy wydatnym udziale Cesariniego)
w stosunku do króla rzymskiego, ośmieliła tego ostatniego, dopiero co gotowego do ustępstw i nalegającego na zawarcie pokoju, do usztywnienia stanowiska i odesłania posłów węgierskich nie
tylko bez obietnicy uczestnictwa w wyprawie antytureckiej, ale na dodatek z ostrzeżeniem–groźbą
o możliwości interwencji zbrojnej nad Dunajem po stronie zwolenników Pogrobowca. O skomplikowanej grze dyplomatycznej Fryderyka, której nie przejrzeli ani Cesarini, ani król Władysław,
zob. J. Dąbrowski, Władysław I Jagiellończyk, 1922, s. 109–112.
186
Enee Silvii Piccolominei Epistolarium Seculare..., 2007, s. 151.
187
Tamże.
188
Ipse autem dominus noster rex occupatus pluribus aliis negotiis et presertim Bohemie et Morauie ad id
modo intendere non potest, sed quod fuit petitionis eorum secundum membrum, ut per maiestatem regiam
dicto passagio nullum prestetur impedimentum, libenter serenitas domini nostri admisit; non enim impedire, sed quantum posset, tantum conatum promouere uellet. Commoniti tamen sunt Poloni, ne ipsi sint,
qui passagium impediant, si partem regni Hungarie prefato domino regi Ladislao obedientem uexauerint,
quia, cum prelati et barones illius partis auxilium domini nostri regis imploraue|rint, tanquam tutoris sui
patruelis, non intendit sua maiestas illos indefensos dimittere. Et cum huiusmodi responso oratores dicti
regis Polonie recesserunt; Enee Silvii Piccolominei Epistolarium Seculare..., 2007, s. 151–152.
183
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królem Polski. Ponadto Piccolomini zaznacza, że posłowie usilnie prosili władcę o pomoc w walce z Turkami, głównym wrogiem świata chrześcijańskiego, a mimo to odpowiedź Fryderyka, wymijającą i bardzo ogólną, uznaje przyszły autor pomysłu krucjaty
antytureckiej za wystarczającą i nie uważa, że należałoby szczegółowiej uzasadnić stanowisko monarchy. Wiele uwagi poświęca natomiast wspomnianemu ostrzeżeniu Fryderyka pod adresem Polaków. Ta sytuacja, poprzez pokazanie, dla jakiego zagadnienia
przeznacza autor listu więcej miejsca, uzmysławia czytelnikowi, co jest dla Eneasza
rzeczywiście ważne. Dalej Piccolomini wspomina, że posłowie odjechali, ale pozostał
Cesarini, żeby rozmawiać o pokoju między Fryderykiem a Polakami189. Poświęca także
wiele miejsca temu, co w tym samym czasie mówił w Wiedniu arcybiskup ostrzyhomski (Dénes Szécsi), a nazwał on m.in. Władysława fałszywym władcą (adulter dominus), o Węgrach zaś, którzy go poparli, powiedział, że zasługują na ostrą reprymendę
(digni sint non modica correptione). Także w tym fragmencie widać, że Eneasz skłania
się wyraźnie ku zwolennikom Władysława Pogrobowca, czyli swoim chlebodawcom,
Habsburgom. Poselstwo to wspomni jeszcze Eneasz w tekście De viris illustribus w biogramie Fryderyka III190.
Na końcu innego listu, wysłanego na początku lipca 1443191 do wspomnianego
wcześniej Nicola Amidano, pisze Piccolomini, że Cesarini wyjechał już z Wiednia
z planem wywołania wielkiej wojny przeciw Turcji. Wyraźnie widać nieufność Eneasza zarówno względem Cesariniego, jak i jego planów. Piccolomini uważa, że pomysł
wojny z Turkami jest podstępem, dzięki któremu król Polski, który najechał Węgry,
chce zyskać dobrą sławę i umocnić tam swoje nielegalne rządy192. Z podobnie negatywnym osądem spotyka się kardynał Giuliano Cesarini. Jest to pierwsza oznaka,
na którą dotychczas nie zwrócili uwagi historycy, wyraźnie zmieniającego się stosunku
Eneasza do Polski i Polaków — tutaj szczególnie do króla Władysława. Dotąd nie wyrażał on bezpośrednio swoich krytycznych opinii na temat polityki polskiej, ale starał
się nieprzychylne Polsce stwierdzenia wkładać w usta innych osób. Tym razem po raz

Reuerendissimus autem dominus cardinalis adhuc est apud nos instans, ut alique treuge fieri possint
inter dominum nostrum regem et Polonos; s. 152
190
Post hec uenerunt oratores ex Hungaria Iulianusque legatus ex parte Ladislai regis Polonie, qui se
regem Hungarie dicebat, episcopus uacciensis et Nicolaus Placoschi, decanus cracoviensis, homo fastu
plenus; Enee Silvii Piccolominei postea Pii PP. II De viris illistribus, edidit Adrianus van Heck (Studi
e testi 341), Città del Vaticano 1991, s. 64.
191
Enee Silvii Piccolominei Epistolarium Seculare..., 2007, ep. 63, s. 163; list wysłany z Wiednia.
192
Iulianus in Hungariam rediit magnumque conatum belli aduersus Teucros christiani nominis perpetuos
hostes fieri procurat, inde fauorem suarum partium querens. Nam cum sciat horum | regnum iniuste
pontificatum possidere, fauores hominum sub colore bonorum operum querit, sortitusque ad rem hanc
optimum instrumentum regem Polonie, qui et ipse aliena regna inuadens bonam de se prestare cupit opinionem atque ita sub colore passagii alienum Gabriel pontificatum et iste regnum tenere cupit. Harumque
rerum minister est Iulianus, de quo tamen dolere non debemus, quia non consueuit hic homo fortunatus
esse in bellis sicut Bohemia ostendit; Enee Silvii Piccolominei Epistolarium Seculare..., 2007, s. 156–157.
189
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pierwszy wyraża wprost swoje własne zdanie i opisywane wydarzenia komentuje oraz
ocenia w sposób krytyczny, czy wręcz złośliwy, co niebawem stanie się jego znakiem
rozpoznawczym. Krytyka ze strony Piccolominiego jest tylko częścią antyjagiellońskiej
propagandy, którą uprawiał dwór wiedeński. Słusznie zauważył przed dziewięćdziesięciu laty Jan Dąbrowski, że wyprawa antyturecka z jesieni 1443 roku żegnana była
na dworze habsburskim ze szczerymi życzeniami niepowodzenia193.
Zaczynają się z wolna pojawiać w pismach Piccolominiego nie tylko negatywne
określenia polskiego króla, ale i całego narodu. W liście do wspomnianego już arcybiskupa ostrzyhomskiego Dénesa, wysłanym z Grazu 28 września 1443 roku, określa
Polaków, jako fałszywych świadków194. Jest to jeszcze nie wprost wyrażona opinia,
że Polacy to kłamcy — pojawi się ona jednak już niebawem, i to kilkakrotnie, w pismach Piccolominiego.
W listach z tego okresu obecnych jest również wiele wzmianek informacyjnych,
jak choćby o chorobie Aleksandra Mazowieckiego i o tym, że kardynał Cesarini namawia króla polskiego (Władysława Warneńczyka), ażeby ten go posłuchał i wyruszył
przeciwko Turkom195. One jednak nie stanowią wartościowego źródła do badania postawy Piccolominiego względem Polski i Polaków.
Sytuacją ze wszech miar interesującą jest jednak fakt, że w chwilach szczerości
potrafił Eneasz pochwalić działania swoich przeciwników politycznych, Warneńczyka i Cesariniego, a nawet skrytykować poczynania własnego obozu politycznego.

W tym miejscu odwołuje się do listu Kaspara Schlicka do Niccola degli Arcimboldi wysłanego
z Grazu 16 września 1443 roku; Wolkan I 2, ep. 43, s. 81–82; warto też przypomnieć, że niekiedy
Eneasz pisze wprost o swojej radości z niepowodzeń Władysława i jego armii, jak np. w momencie,
gdy dowiaduje się, że flota włoska, która miała wesprzeć wyprawę, jednak tego nie zrobi: Enee
Silvii Piccolominei Epistolarium Seculare..., 2007, ep. 63, s. 157; na dworze wiedeńskim oskarżano
także Warneńczyka o wydawanie pieniędzy zebranych na krucjatę antyturecką, w celu wojny z Janem Giskrą z Brandysu; mówią o tym trzy listy wysłane przez Kaspara Schlicka na początku lipca
1443 roku: Wolkan I 2, ep. 21 do kardynała Cesariniego, s. 37–41; ep. 23 do Niccola degli Arcimboldi, s. 42–44, oraz ep. 24 do Gianfrancesca Gonzagii, s. 44–45.
194
Quod nisi uerum fuerit, subiicio me cuiusuis iudicio, etiam Poloni, meque pene asscribo, quam falsi
testes merentur; Enee Silvii Piccolominei Epistolarium Seculare..., 2007, ep. 76, s. 171.
195
Ipse tamen cardinalis aquilegiensis [Aleksander Mazowiecki] grauiter egrotus est nec illi tante uires
sunt, quante Iuliano cardinali, qui nunc in Pannonia exercitum ducit et cum rege Polonie, quem ad suam
opinionem traxit, aduersus Teucros castra moturus est; list Eneasza do kardynała arcybiskupa Arles
(Louis d’Arles), wysłany z Wiednia w październiku 1443 roku: tamże, ep. 86, s. 188; w tym liście
czytamy również, że Eneasz załatwia korespondencję chorego patriarchy akwilejskiego; tam także
znajduje się opis burzliwej dyskusji toczonej w Wiedniu przez Aleksandra Mazowieckiego i Giuliana Cesariniego, w której ten pierwszy, gdy zaczynało mu brakować argumentów merytorycznych,
był gotowy wytłumaczyć swoje racje adwersarzowi „ręcznie”: Hoc anno, cum esset hic Iulianus, multa
minabatur Aquilegiensis pugnareque crucibus et rem fidei manibus ac pugnis tueri uolebat, in quibus magis
confidebat, quam in uerbis. Nunc neutri rei est idoneus, quoniam nec loqui multum potest nec in pedes se
tollere; tamże.
193
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Opisywana sytuacja ma miejsce, kiedy dochodzą do niego informacje o sukcesach
militarnych pierwszej wyprawy przeciw Turkom z jesieni–zimy 1443 roku196. Nie bez
znaczenia jest to, że takie odosobnione w tym czasie pozytywne opinie na temat działalności Władysława Warneńczyka, kierowane są nie do kogo innego, jak do bezpośredniego przełożonego Eneasza, kanclerza Kaspara Schlicka. Z nim przyszły papież
musiał być szczery, a także nie czuł się w obowiązku wzbogacać treści listu, wystarczająco wymownej, figurami retorycznymi. Stąd bierze się zwięzłość, informacyjna
precyzja oraz brak zwykle hojnie stosowanych przez Piccolominiego epitetów (choć,
o czym przekonamy się niżej, także do Kaspara Schlicka pisał przyszły Pius II listy
bogate retorycznie i pełne złośliwej ironii)197. Wnioskując z miejsca w liście, gdzie
umieszczona została wzmianka o sukcesach Władysława (mniej więcej w środku),
informacji o sprawach węgierskich i wojnie z Turcją nie uznawał wówczas Eneasz za
szczególnie ważne.
W świetle następnego listu Eneasza do Kaspara Schlicka, z końca grudnia
1443 roku198, widzimy, że podziw dla Władysława Warneńczyka i kardynała Cesariniego, zaprezentowany przez Sieneńczyka w połowie tego miesiąca, był czymś zupełnie wyjątkowym, spowodowanym wieściami, jakie dochodziły do Austrii. Kiedy
zaś Piccolomini usłyszał, że sprawy nie mają się tak dobrze, jak się dotąd mówiło,
z nieukrywaną satysfakcją zakomunikował o tym swojemu przełożonemu. Nowy list
przynosi nam już typowy opis, w jakim specjalizował się Eneasz: długi, w swojej wymowie ironiczno–prześmiewczo–złośliwy, gdzie zdania czysto informacyjne przetkane
są figurami retorycznymi, których pisanie wyraźnie sprawiało przyjemność autorowi199.
Niemniej położenie informacji o Węgrzech w ramach listu znów wskazuje na jej nie
najwyższą rangę.

Na temat pierwszej wyprawy Warneńczyka przeciwko Turkom: J. Dąbrowski, Władysław I Jagiellończyk..., 1922, s. 98–131; K. Olejnik, Władysław III Warneńczyk (1424–1444), Kraków 2007
(wyd. 1: Szczecin 1996), s. 155–168.
197
Rex autem Polonie minime reuersus est, ut arbitramini, sed ultra dietim proficiscitur sequenteque cardinali et fatis, ignauie nostre ultoribus, prospera bella conficit, famam auget et in regno se confirmat. Quo
fit, ut nil sanius putem quam pacem et federa secum percuti per medium Iuliani cardinalis, uiri prudentissimi. Sed hec res in absentia uestra sepulta est; list do Kaspara Schlicka wysłany z Grazu 13 grudnia
1443 roku: Enee Silvii Piccolominei Epistolarium Seculare..., 2007, ep. 103, s. 222.
198
Dokładnie 28 grudnia 1443 roku z karyntyjskiego miasteczka Sankt Veit an der Glan: tamże,
ep. 108, s. 228–238.
199
Scripsi dudum uobis dietam certam indictam fuisse per Hungaros, ut ambe partes Bude conuenirent
ac de regni commodo transigerent, quod mihi admodum displicebat propter locum, in quo nil agi posse
cernebam, nisi ex arbitrio regis Polonie, timebamque nostrum infantulum iure priuari suo. Sed respicit
illum Deus et, quia humana destitutus est ope, ex alto reperit auxilium. Nondum perdita spes est nec tam
felix est aduersarius quam fama predixit; dalej opowiada o tym, że szlachta węgierska jest podzielona
i zwolennicy Władysława Pogrobowca nie pojawili się na zjeździe w Budzie; mają zamiar zorganizować własny zjazd w Ostrzyhomiu 2 lutego 1444 roku: tamże, s. 234.
196
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W kolejnym liście do kanclerza Schlicka z 6 stycznia 1444 roku200 Eneasz umieszcza informacje o sprawach węgierskich i królu Władysławie dosłownie na samym
końcu. Głównym tego powodem jest fakt, że właściwie nie wydarzyło się nic godnego
uwagi — Piccolomini przesyła jedynie swojemu zwierzchnikowi kopie listów Warneńczyka i Cesariniego, które donoszą, w odmienny nieco sposób, co od razu podkreśla
Eneasz, o sukcesach w walce z wrogiem201.
Tydzień później, 13 stycznia 1444 roku, pisze Sieneńczyk list do swojego przyjaciela Giovanniego Campisio202, w którym na końcu, jak gdyby od niechcenia, dodaje
jeszcze kilka zdań o sytuacji na Węgrzech203. Z tego fragmentu przebija wyraźna zazdrość autora względem politycznego przeciwnika (w tym przypadku chodzi jedynie
o Władysława — o Cesarinim autor wyraża się tutaj wyłącznie pozytywnie), który odnosi sukcesy, a także bezsilność, jakiej wyrazem jest określenie króla polskiego despotą, a także pominięcie go całkowicie przy opisie zwycięstwa militarnego pod Niszem,
3 listopada 1443 roku, i całej wyprawy zimowej.
W liście do Jana, sekretarza miasta Kolonii z 27 maja 1444 roku204 zdaje Piccolomini relację z negocjacji prowadzonych pod Budą przez posłów Fryderyka III i Władysława III. W skład poselstwa węgierskiego wchodzili: kardynał Cesarini, Mikołaj
Lasocki, dziekan kapituły krakowskiej, oraz palatyn węgierski Lőrinc Hédervári. Opis
tych negocjacji zajmuje zdecydowaną większość listu, a zaczyna się od stwierdzenia,
że wcześniej miserat rex Polonie litteras quasdam cesari nostro formamque dederat iuxta
quam pacem deposceret205. Jak widzimy, według Eneasza to król polski usilnie prosił
cesarza o pokój. Powyższe stwierdzenie nie w pełni odpowiada prawdzie. Owszem,
Władysław zaproponował wiosną 1443 roku Fryderykowi odbycie wspólnego zjazdu
i przesłał mu projekt ugody, ale to Austriacy chcieli zawrzeć formalny tym razem
pokój. Powodów było wiele, niemniej najważniejszymi z nich było zmęczenie Habsburgów napadami Jana Giskry z Brandysu na tereny pograniczne, a także obawa,

Także wysłany z Sankt Veit an der Glan; tamże, ep. 114, s. 244–248.
De nouitatibus scripsi in aliis litteris omnia. Post illa uenerunt ex finibus Hungarie regis Polonie et domini cardinalis epistole magnas et | felices nouitates referentes. Sed aliud rex, aliud cardinalis scribit, plus
ille, hic castius. Copiam ambarum uobis cum his facio; tamże, s. 247–248.
202
Sekretarz apostolski, jeden z najczęstszych adresatów listów Eneasza, później biskup Piacenzy.
203
Nihil modo plus esset scribendum, nisi, quod te scire uolo reuerendissimum dominum cardinalem
Sancti Angeli cum rege Polonie atque despoto iam intrasse Bulgariam, quo in loco bassa Teucrorum
cum XX milibus equitum obuiam uenit premissisque leuis armature militibus christianorum exercitum
infestabat; następnie znajduje się dość szczegółowy opis bitwy, w której jedynym dowódcą i zarazem
jedynym zwycięzcą jest wojewoda siedmiogrodzki János Hunyadi; choć jego rola w tej wojnie była
bezapelacyjnie pierwszoplanowa, milczenie Eneasza o przynajmniej formalnym zwierzchniku wyprawy, królu Władysławie, jest symptomatyczne; list wysłany z Sankt Veit an der Glan: Enee Silvii
Piccolominei Epistolarium Seculare..., 2007, ep. 117, s. 253.
204
List wysłany z Wiednia; tamże, ep. 141, s. 282–284.
205
Tamże, s. 282.
200
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że po umocnieniu się pozycji Władysława na Węgrzech, w wyniku zwycięstwa nad
Turcją, młody król mógłby zechcieć rozprawić się ostatecznie z popieranymi przez Fryderyka zwolennikami Pogrobowca. Niestety, wskutek nieprzemyślanego posunięcia
króla polskiego, który pospieszył się i wysłał swoją propozycję ugody zanim Austriacy
ujawnili własne zamiary, dwór wiedeński raz jeszcze zdecydował się usztywnić stanowisko i postawić twarde warunki nierozsądnemu i wyraźnie nic nierozumiejącemu
z polityki habsburskiej Władysławowi (Habsburgowie nie chcieli już pokoju, a jedynie
zawieszenia broni; w zamian nie oferowali w dalszym ciągu jasnej deklaracji, po czyjej
stronie opowiadają się na Węgrzech)206.
Przez cytowane wyżej zdanie wprowadzające Eneasz wyraźnie stara się pokazać, kto
jest w relacjach austro–wegierskich petentem, kto usilnie prosi drugą stronę o pokój,
a więc przyjmuje na siebie rolę słabszego. W ten sposób, za pomocą jednego raptem
zdania, zdolny pisarz kształtuje obraz króla Władysława w oczach adresata swojego
listu. Mistrzostwo literackie idzie tu w parze z wielkimi umiejętnościami propagandowymi Eneasza. Tymczasem prawda, o czym już wspomniałem, była inna — delegacja węgierska, tak jak i poprzednim razem, prosiła o włączenie się cesarza w walkę
z Turcją, a rozwiązania wzajemnych nieporozumień przez podpisanie rozejmu chciał
pierwotnie bardziej Fryderyk niż Władysław. Eneasz dokonuje mistyfikacji, zaciera
właściwy cel poselstwa i autentyczne zamiary swoich zwierzchników, a na plan pierwszy wysuwa kwestię drugorzędną. Nie mógł przecież wprost napisać, że cesarz, który
jest, zgodnie z pojawiającymi się jeszcze gdzieniegdzie opiniami rodem z wczesnego
średniowiecza, gwarantem bezpieczeństwa świata chrześcijańskiego i który powinien
przede wszystkim bronić wyznawców Chrystusa przed śmiertelnym wrogiem, muzułmanami, nie ma ochoty przyłączyć się do wyprawy antytureckiej tylko dlatego,
że przewodzi jej polityczny konkurent207.
Z długiego opisu dyskusji prezentuję jedynie zacytowane, jeśli wierzyć Piccolominiemu, wypowiedzi Mikołaja Lasockiego. Już drugi raz spotykamy go, jako posła
króla Władysława Warneńczyka. Piccolomini stwierdza, że powstało wielkie niezadowolenie między posłami Władysława Warneńczyka, gdy usłyszeli, że w odczytanym im
piśmie cesarskim królem Węgier nazwany został Władysław Pogrobowiec. Na to przemówił Lasocki, stwierdzając, że cesarz stał się stronnikiem Pogrobowca208, co oczywiście utrudniało rozstrzygnięcie narosłego od lat sporu o to, kto jest prawowitym
dziedzicem św. Stefana. Stąd też król rzymski nie był traktowany przez dyplomację
Władysława III jako rozjemca, neutralny arbiter. Słusznie zatem wyraził Polak swój
Zob. J. Dąbrowski, Władysław I Jagiellończyk..., 1922, s. 142–144.
Warto jedynie na marginesie odnotować, że zaledwie dwa lata później napisał Eneasz traktat
o władzy i autorytecie cesarza: De ortu et authoritate Romanii Imperii.
208
„Ex hoc” inquit decanus „iam se cesar partialem facit, qui regnum Hungarie attribuit Ladislao. Nos
ergo nihil amplius tractabimus secum. Quid cesar in Hungarie regno manum extendit?”; Enee Silvii
Piccolominei Epistolarium Seculare..., 2007, ep. 141, s. 282.
206
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sprzeciw w stosunku do obcego, bądź co bądź, króla, który chce się mieszać w wewnętrzne sprawy Węgier209.
Dalej Eneasz ustami posłów austriackich wyraża to, co i sam zapewne myślał,
a co było oficjalną wykładnią stanowiska dworu wiedeńskiego w kwestii obsady tronu
w Budzie. Oddajmy głos cytowanym przez Sieneńczyka posłom Fryderyka III: Ad hec
[słowa Lasockiego] oratores „uos” inquiunt „nodum in sirpo queritis. Quid uestra interest,
si cesar suum patruelem regalibus ornat titulis? Dominus uester se Hungarie regem scribit,
nec cesar suas respuit litteras, quoniam nec uestra scripta ius auferunt Ladislao nec apices
regii, si quod habetis, uobis ius adimunt”. W dalszej kolejności Eneasz kontynuuje opis
wymiany zdań między posłami dwóch delegacji. Warto zacytować fragment z wypowiedzi palatyna Lőrinca Héderváriego: Nec tam inops sensus est quispiam, qui regnicolis
auferat eligendi regis potestatem. Odpowiedź posłów austriackich na to stwierdzenie
była nastepująca: „Non disputaturi uenimus” inquiunt oratores „sed de pace acturi. Si
pacem uultis, pacem damus; si bellum plus placet, non detrectamus certamen. Uestrum
est eligere, quid horum malitis”. Po tych słowach po raz kolejny zabrał głos Mikołaj Lasocki: „non sic exhausti sumus” inquit „neque tam vecordes, ut tam ignominiosam pacem
uelimus amplecti. Uires adhuc sunt nobis et animi nec quemquam timemus”. Ta odważna
deklaracja jest jakby postawieniem kropki nad „i”. Zarysowana różnica stanowisk obu
poselstw i poziom emocji po obu stronach był zbyt duży, żeby można było osiągnąć
jakikolwiek rozsądny kompromis.
Ta wymiana zdań pokazuje istotę sporu między dworem cesarskim, reprezentowanym tu przez Eneasza Sylwiusza Piccolominiego, a dworem budzińskim oraz Polakami
i Węgrami. Strona cesarska uważała, że objęcie przez Władysława Warneńczyka tronu
na Węgrzech było bezprawne, ponieważ odebrał on tym samym koronę prawowitemu
dziedzicowi królestwa, który ma zawsze pierwszeństwo przed jakimikolwiek innymi
pretendentami do władzy. Wyrażając innymi słowy tę samą myśl, monarcha z wyboru
nie mógł rządzić władztwem dziedzicznym. Już teraz mogę powiedzieć, że ten tok rozumowania towarzyszyć będzie każdej wypowiedzi Piccolominiego o władzy Warneńczyka na Węgrzech aż do końca jego życia, zatem nigdy nie ulegnie zmianie. Druga
strona, którą w omawianej dyskusji reprezentował palatyn Lőrinc, twierdziła, że lud
węgierski miał prawo wyboru swojego władcy. Jest to bardzo złożony problem, który
łączy się z przemianami kultury politycznej w późnym średniowieczu, i który wymaga osobnego omówienia, siłą rzeczy nie na kartach niniejszej książki. Muszę jednak
wspomnieć, że tę fundamentalną różnicę podkreślał kilkakrotnie Piccolomini, zaznaczając, iż Niemcy, w przeciwieństwie do innych nacji, szanowali prawo dziedzicznego
potomka do władania swoją ojcowizną, a tym samym nie czynili starań, aby zdobyć
władzę w innych państwach, w których żyli pretendenci do władzy pochodzący z dynastii panującej — do tego wątku wrócę przy omawianiu De Europa. Warto jeszcze
Warto przypomnieć, że nie pierwszy już raz Fryderyk wtrącał się w wewnętrzne sprawy Węgier:
rok wcześniej zwołał król rzymski sejm węgierski do Pożonia, który ostatecznie się nie odbył.

209
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przypomnieć, że ani Austriacy, ani Piccolomini nie pamiętali, albo raczej nie chcieli
pamiętać, zwłaszcza wobec słabości i chwiejności polityki Warneńczyka, że nieżyjąca
już wtedy matka Władysława Pogrobowca — Elżbieta — wyraziła w swoim czasie
na piśmie zgodę na rządy króla polskiego w Budzie, którą to deklarację szybko odwołała210. Posłowie austriaccy czuli się zatem na tyle pewnie, że byli w stanie powiedzieć
w sposób arogancki i daleki od ducha ugody, iż nie przyjechali dyskutować, ale negocjować zawarcie pokoju (w domyśle wyłącznie na warunkach podyktowanych przez
ich zwierzchnika, Fryderyka III). Nie omieszkali dodać, że Węgry leżą między Austrią
a Turcją i, co za tym idzie, mogą być zaatakowane z dwóch stron211. Choć trudno sobie
wyobrazić atak katolickiej Austrii na katolickie Węgry w momencie, gdy te ostatnie
walczą z Turcją, to jednak ten moralnie wysoce naganny argument, będący ewidentnym blefem, musiał trafić do wyobraźni posłom Warneńczyka. Mimo iż zachowanie
posłów Fryderyka można, czy wręcz należy, ocenić zdecydowanie negatywnie, to jednak nie można ukryć, iż było ono w dużej mierze sprowokowane defensywną i chwiejną polityką króla Władysława, a mówiąc bardziej precyzyjnie, polityką Cesariniego,
którą wszakże firmował Jagiellończyk.
Wracając na moment do postaci posłów Władysławowych, wspomnę raz jeszcze
o Mikołaju Lasockim. Eneasz wkłada w jego usta słowa stanowcze i pełne dumy. Jawi
się przez to Mikołaj jako nieugięty dyplomata, który z wielkim zacięciem broni prawa
Warneńczyka do tronu węgierskiego i expressis verbis wyraża swoje oburzenie z obrażającej Jagiellończyka tytulatury stosowanej przez króla Fryderyka III. W omawianym
liście Piccolominiego Lasocki został wykreowany na zadeklarowanego wroga Austrii,
chyba nawet większego niż towarzyszący mu palatyn Lőrinc, choć Eneasz, co trzeba
od razu zaznaczyć, nie uczestniczył w opisywanych przez siebie negocjacjach. W obliczu takiego, a nie innego zachowania Lasockiego, nie wydaje mi się dziwna ocena,
jaką wystawił mu po półtora roku Eneasz, określając go fastu maximo memorabilis212.
Co ciekawe, w latach pięćdziesiątych, gdy Piccolomini zmienił zdanie w wielu kwestiach, a także ocenę wielu osób, w kopiowanych sukcesywnie zbiorach swoich listów
zmienił powyższe określenie na eloquentia maxima memorabilis213, czyli „słynący z wielkiej wymowności”.
Spoglądając jedynie na formę przekazu omawianych negocjacji, jaką zastosował
w liście do sekretarza miasta Kolonii Eneasz, trzeba wskazać na jeden istotny fakt.
Sprawę omawia szczegółowo Jan Dąbrowski: tenże, Władysław I Jagiellończyk..., 1922, s. 20 nn;
zob. K. Olejnik, Władysław III Warneńczyk..., Kraków 2007, s. 92.
211
Uos inter nos et Teuctros estis medii. Uidete, ne retro et ante feriamini; Enee Silvii Piccolominei Epistolarium Seculare..., 2007, ep. 141, s. 283.
212
List Piccolominiego do biskupa pasawskiego (a nie padewskiego, jak napisał Zarębski) Leonarda Laiminga, wysłany z Wiednia 28 października 1445 roku: Enee Silvii Piccolominei Epistolarium
Seculare..., 2007, ep. 192, s. 487.
213
Wolkan I 1, s. 565, przyp. 2; o praktykach Eneasza poprawiania po latach swoich wcześniejszych
negatywnych sądów, zob. I. Zarębski, Stosunki Eneasza Sylwiusza..., 1939, s. 356–357.
210
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Już po raz kolejny Piccolomini dokonywał selekcji faktów i tak je komponował, aby
czytelnik jego listu nie miał wątpliwości, po czyjej stronie należy się w omawianym
sporze opowiedzieć. Posłowie Warneńczyka usilnie proszą cesarza o pokój, tymczasem
podczas właściwych negocjacji próbują rozmawiać, a właściwie wykłócają się zupełnie
o coś innego. W dodatku w sprawach, które tak ich interesują, nie mają racji, bo przecież jest rzeczą oczywistą, że władca dziedziczny w swojej ojcowiźnie ma zawsze pierwszeństwo przed monarchą z wyboru. Te proste z dzisiejszego punktu widzenia zabiegi
socjotechniczne były, jak widać, z powodzeniem stosowane przez Eneasza Sylwiusza,
który w ten sposób wyrastał na głównego propagandzistę dworu wiedeńskiego.
Kłótnia posłów była na tyle zażarta, że istniała realna groźba rozejścia się delegacji
bez załatwienia czegokolwiek. Wtedy do akcji wkroczył Cesarini i doprowadził posłów
do zgody, czyli do przyjęcia przez posłów Władysława warunków austriackich, tłumacząc,
że najważniejsza jest wojna z Turcją, a do tego niezbędny jest pokój wśród chrześcijan.
Kilka dni po wysłaniu listu do władz miasta Kolonii pisze Eneasz kolejny list, tym razem
do swojego przyjaciela Giovanniego Pergallo w Bazylei214. Na samym końcu tego listu
pojawia się jak gdyby uzupełnienie tego, o czym przed chwilą pisałem. Otóż Piccolomini
informuje swojego przyjaciela, że oni, czyli dwór wiedeński, wzrastają w siłę, ponieważ
udało im się zawrzeć dwuletni rozejm z królem polskim i wiernymi mu Węgrami215. Pisze
także, że obecnie nie mają zamiaru robić nic więcej, jak tylko szykować się. W jakim celu?
Zapewne chodzi tutaj o zbrojenie się na wypadek wojny, którą Władysław miałby wypowiedzieć swoim wrogom — Habsburgom — po drugiej, ostatecznej kampanii tureckiej.
W tym samym liście nieco wcześniej pojawia się długi ustęp poświęcony księciu
Aleksandrowi Mazowieckiemu, który przebywał wówczas w Wiedniu jako legat. Eneasz pisze, że patriarcha akwilejski cierpi na łożu śmierci216.
Ta ostatnia informacja ma ciąg dalszy w następnym liście Piccolominiego wysłanym
cztery dni później do tegoż samego Giovanniego Pergallo217. Pisze w nim, że 2 czerwca
o 4 po południu zmarł patriarcha Aleksander i dwa dni później został pochowany
w wiedeńskiej katedrze św. Szczepana218. List dostarcza szczegółów śmierci i ceremonii
List wysłany 1 czerwca 1444 roku z Wiednia: Enee Silvii Piccolominei Epistolarium Seculare...,
2007, ep. 145, s. 292–293.
215
Nos in breui ascendemus, quia iam indutias biennales cum rege Poloniae et Hungaris sibi obedientibus
nacti sumus, nec aliud impresentiarum agimus quam nos uie accingere; tamże, s. 293; o tym rozejmie
wspomina także Eneasz w tekście De viris illustribus, 1991, s. 67.
216
Reuerendissimus dominus aquilegiensis in extremis laborat. Parua uite sue spes est, minor sanitatis.
Exanguis est, spiritus, iam non corpus uidetur; Enee Silvii Piccolominei Epistolarium Seculare..., 2007,
ep. 145, s. 293.
217
List wysłany 4 czerwca 1444 roku z Wiednia: Enee Silvii Piccolominei Epistolarium Seculare...,
2007, ep. 146, s. 293–294.
218
Anima illa, que in cardinalis aquilegiensis corpore diu alligata filo uel cera detinebatur, abruptis retinaculis carcerem euasit. Obiit ille IV nonas iunii hora post meridiem quarta. Nullas extorsiones passus est,
nullos cruciatus, sed tanquam dormiturus animam exalauit. Uiderat medicus mortem instare suasitque
214
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pogrzebowej biskupa Trydentu. Pomijając stwierdzenia czysto informacyjne, z listu
przebija zażyłość stosunków, jakie łączyły Piccolominiego z Aleksandrem219. Można
powiedzieć, że były to słowa napisane pod wrażeniem śmierci przyjaciela, u którego
boku, a właściwie łoża śmierci, spędził w minionych miesiącach Eneasz wiele czasu.
Po kilku dniach jednak Piccolomini spojrzał na życie zmarłego biskupa z większym
dystansem, z większą dozą krytycyzmu. Napisał wtedy z jednej strony220, że ceremonia
pogrzebowa nie odpowiadała piastowanej przez zmarłego godności i że książę mazowiecki nie sporządził testamentu, a z drugiej, że Aleksander był człowiekiem głupim (fatuus),
ponieważ nie słuchał rad i napomnień, kiedy samowolnie mianował swojego zastępcę
na stanowisku legata soboru bazylejskiego do Polski221. Pisze także o nadużyciach popełnionych przez otoczenie biskupa trydenckiego. Co ciekawe, Eneasz zaznacza, że o całej
testamentum fieri, sic et amici astantes. Ille „uos me deficere consetis” inquit „at ego robustus sum nec
in me quicquam sentio deficere”. Nec post hec uerba mediam uixit horam. Eius corpus per alteram diem
seruatum est ostensumque omnibus. Tertia uero luce apud Sanctum Stephanum et ad dextram altaris
dextri sepultus est. Fanus iuxta morem Germanie magnum et honorificum fuit. Apud Italos non fuissent
tanto uiro exequie digne. Pileus rubeus ob neutralitatem non est permissus mortuo, qui uiuo non negabatur.
Sermo ante fanus habitus est. Nescio qui uir fuit, uerba hominis laudo [dalej jest mowa o tym, co mówił kaznodzieja; mieszkańcy Wiednia uważali, że pobyt w ich mieście ekskomunikowanego był
powodem klęski suszy i związanego z nią nieurodzaju; kaznodzieja mocno krytykuje przesądy ludu,
mówiąc, że to grzechy ludu są powodem posuchy, wszak już trzy dni mijają od śmierci Aleksandra,
a deszczu, jak nie było, tak nie ma]; tamże, s. 294.
219
Zgadzam się tutaj ze sformułowaniem Zarębskiego: Eneasz bowiem, jedyny ze współczesnych, nie
tylko podaje bardzo dokładną, bo nawet z oznaczeniem godziny, datę śmierci Aleksandra, ale opisuje szeroko śmierć jego w słowach bardzo życzliwych dla patriarchy. Życzliwy ten opis śmierci człowieka, którego
czyny nie ze wszystkim pochwalał, każe się domyślać, że widocznie w czasie choroby Aleksandra zacieśniły
się dość luźne dotychczas więzy; tenże, Stosunki Eneasza Sylwiusza, 1939, s. 32; całościowo o kontaktach Piccolominiego z Aleksandrem, także tych hipotetycznych, pisze Woś: tenże, Alessandro di
Masovia..., 1994, s. 97–107 [autor myli listy wysłane przez Eneasza po śmierci Aleksandra (s. 106)];
ten sam autor pisał o kontaktach Piccolominiego z księciem mazowieckim także w innych, wspomnianych już w poprzednim rozdziale pracach: tenże, Alessandro di Masovia 1998, s. 43–47; tenże,
Alessandro di Masovia vescovo di Trento (1423–1444)..., 2001, s. 20–23.
220
Tj. 6 czerwca 1444 roku z Wiednia w liście do kardynała Juana de Segovia: Enee Silvii Piccolominei Epistolarium Seculare..., 2007, ep. 147, s. 295–296.
221
Uerum est, quod dici solet, sicut uiuis, ita morieris, qualis uita talis mors. Funus eius non tam dignitate
dignum quam uita fuit. [tu informacja o czasie i miejscu pochówku] Non puto magno detrimento esse
concilio mortem eius, quia non multum utilis uita fuit. Sui namque legatione abutebantur, nec papa id agit,
quod hic faciebat. Omnia ei plana erant. Itaque murmur fuit aduersus concilium, quale uix queam dicere.
Tu scis, quam mundas manus habere oporteat, qui aduersarios habet. Si deerat aliquid, superuenit Marcus
Bonfilii prouidus dispensator, quem famosa legatio apud Poloniam gesta recommendat. Is nunc litteras ante
obitum cardinalis obtinuerat cum omni potestate, quam cardinalis habeat. Itaque legatus legatum creabat.
Ego uidi et legi has litteras reprehendique, quia non potest legatus de latere facultates suas speciales, super
quibus industria persone electa est, alteri delegare, sed frustra clamaui, quia nullum est apud fautos consilium. Nescio quid nunc facturus sit Marcus. Aiunt eum adhuc uelle Poloniam petere, forsitan facultatibus
uti uult etiam post mortem mandantis; tamże, s. 295.
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sprawie dopiero teraz może powiedzieć. Dodaje, że życie Aleksandra nie było zbyt pożyteczne (dla soboru). Te ostre sądy są bardzo ciekawe i wskazują na zjawisko, o którym
dotąd nie było mowy. Otóż okazuje się, że Eneasz krył się ze swoimi krytycznymi uwagami wobec Polaka za jego życia. Dopiero po śmierci Aleksandra pozwolił sobie na wypowiedzenie, a właściwie wypisanie, wszystkiego tego, co myślał o biskupie Trydentu.
Na ten stan rzeczy z pewnością wpłynął fakt, iż nie chciał Piccolomini urazić swojego
cierpiącego przyjaciela222. Niestety to wytłumaczenie, choć najpewniej słuszne, nie jest
wystarczające. Wiemy, że w stosunku do innego polskiego biskupa, z którym przyjaźnił
się Eneasz, Zbigniewa Oleśnickiego, postąpił inaczej i zachował tak samo dobre zdanie
o nim zarówno za życia tego ostatniego, jak i po śmierci.
Istniała zatem jeszcze inna przyczyna, która miała wpływ na postępowanie Piccolominiego, a była nią polityka. Sieneńczyk przez wiele lat patrzył na wiele spraw przez pryzmat
polityki dworu cesarskiego, i ona zaciemniała mu wzrok, była czymś w rodzaju zaćmy.
Wpływ polityki na stosunek Eneasza do Aleksandra po śmierci tego ostatniego widoczny jest w całej pełni w tekście epitafium, jakie napisał, być może jeszcze w dniu śmierci księcia mazowieckiego223. Użyłem tu liczby pojedynczej (epitafium), choć powinienem
napisać epitafia, gdyż przyszły papież napisał dwie wersje tego tekstu. Trudno nam określić jednoznacznie, które epitafium zostało napisane jako pierwsze, a które jako drugie, ale
badacze właściwie jednogłośnie uważają, że najpierw Eneasz opracował wersję dłuższą224,

Badacze są zgodni, że między Eneaszem a Aleksandrem istniały bardzo bliskie, wręcz rodzinne
związki — Eneasz np. załatwiał w zastępstwie Aleksandra jego prywatną korespondencję; J.W. Woś,
Alessandro di Masovia..., 1994, s. 101–102.
223
Eneasz wspomina o napisaniu epitafium w omawianym liście do Giovanniego Pergallo z 4 czerwca
1444 roku; Enee Silvii Piccolominei Epistolarium Seculare..., 2007, ep. 146, s. 294; na temat epitafiów:
o epitafium wierszowanym, jako zastrzeżonym dla władców i wyższego duchowieństwa, zob. M.A. Janicki, Zaginione inskrypcje poetyckie katedry wawelskiej (do końca XVI wieku). Część I: Epitafia biskupie
i królewskie, w: „Studia Waweliana”11, 12 (2002, 2003), s. 51–51; ponadto: I. Kajanto, Papal Epigraphy in Renaissance Rome (The Chapters on Paleography by Ulla Nyberg), Helsinki 1982; tenże, Classical
and Christian. Studies in the Latin Epitaphs of Medieval and Renaissance Rome, Helsinki 1980.
224
Enee Silvii Piccolominei postea Pii PP. II Carmina, edidit commentarioque instruxit Adrianus van
Heck, Studi e testi 364, Città del Vaticano 1994, s. 144 (tytuł dłuższego epitafium nie występuje
w tym wydaniu — został wzięty z edycji zamieszczonej w wydaniu listów Eneasza: Wolkan I 1, s. 335):
Epithaphium domini patriarche Aquilegiensis ab Enea poeta editum.
Hic Alexander ego iaceo. cognosce, uiator,
imperiumque regis, sum modo puluis ego.
te rogo, quid fuerim, te rogo quid ue siem.
me uermes edere truces, iam corpora corpus
dux ego Mazouie fueram presulque Tridenti,
plura meum faciet. sic caro queque cadit.
mox Aquilegia sede potitus eram.
dux Alberte, mihi nepos, si quando sepulcrum
huc me concilii duxit legatio, postquam
ante meum uenies, porrige uota Deo.
romane fueram presbiter ecclesie.
mille quadringentis post Christi messibus ortum
me sibi prepositum uidit preclara Wienna.
lustraque post obii non bene plena nouem.
quis modo uel tantis gaudeat in titulis?
quidquid uiuendo merui, iam perfero. sed uos
te, Friderice, soror genuit mea, tu modo regnas
Discite, mortales, actibus esse piis.
222
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a później krótszą225, choć w najnowszym i zarazem pierwszym pełnym wydaniu poezji
Piccolominiego kolejność publikacji utworów jest odwrotna. Trudno także dociec, jaki
odstęp czasu dzielił napisanie dłuższego i krótszego wariantu tekstu226. Epitafium krótsze
odznacza się nie tylko mniejszymi rozmiarami, niż to drugie, ale również zawiera odmienną
treść. Jedyną godnością kościelną, jaka została wspomniana przez autora tego epitafium,
jest biskupstwo trydenckie, otrzymane przez Aleksandra, jak wiadomo, przed soborem bazylejskim — dokładnie w 1423 roku — a co za tym idzie, na podstawie decyzji papieża
Marcina V. Poza tym wspomniana jest także godność księcia mazowieckiego. Zupełnie inna
jest dłuższa wersja epitafium, w której znajdujemy całą listę godności kościelnych, jakie
otrzymał Aleksander (a więc także te, przyznane przez sobór, jak patriarchat akwilejski czy
kardynalat). Ponadto Piccolomini w tymże dłuższym tekście szczególnie podkreślił pokrewieństwo, które łączyło z Aleksandrem króla Fryderyka III i jego brata księcia Albrechta
(obaj byli siostrzeńcami zmarłego). Niekiedy wyszczególnia się jeszcze trzecie epitafium, ale
jest ono niczym innym, jak pozbawionym sześciu ostatnich wersów dłuższym wariantem
tekstu autorstwa Piccolominiego227.
Co mogło skłonić Eneasza do zmiany długiego epitafium, zawierającego pełną listę
godności uzyskanych przez Aleksandra, na wersję mocno skróconą, całkowicie pozbawioną tytułów przyznanych przez sobór, a także informacji o pokrewieństwie z aktualnie panującym królem rzymskich i jego bratem? Motywy mogły być co najmniej dwa.
Po pierwsze, wspomniane już względy polityczne: Fryderyk III próbował oficjalnie zachowywać neutralność w konflikcie soboru bazylejskiego z papieżem Eugeniuszem IV
i, co za tym idzie, tego typu manifestacyjne podkreślanie związków z nieprzejednanym koncyliarystą, jakim był jego wuj, mogło mieć konsekwencje polityczne. Eneasz,
Tamże, s. 142 (tytuł tej wersji epitafium występuje zarówno w wydaniu van Hecka, jak i Wolkana):
Epytaphium episcopi Tridentini.
Hic Alexander ego iaceo. cognosce, uiator,
uermibus esca modo trador, iam corpora corpus
te rogo, qui fuerim, te rogo qui ue siem.
plura meum saciat: sic caro queque cadit.
dux ego Mazouie fueram presulque Tridenti,
quicquid uiuendo merui iam perfero. sed uos
non bene romane presbiter ecclesie.
discite, mortales, actibus esse piis.
226
Być może było to nawet kilka lat — zob. L. Bąkowski, Książę mazowiecki..., s. 157; osobiście
uważam, że datę powstania drugiej wersji epitafium należy umieścić w przedziale czasowym między
wiosną 1445 roku (czyli złożeniem przez Eneasza obediencji Eugeniuszowi IV) a lutym 1447 roku
(złożeniem przez Eneasza obediencji temu samemu papieżowi w imieniu króla Fryderyka III).
227
Tamże, s. 143; istnieje jedna drobna różnica w tekście: w siódmym wersie zamiast nazwy Wienna, pojawia się Bienna. Właśnie to epitafium uważał Zarębski za wersję skróconą, nie znając tej,
jeszcze bardziej zmodyfikowanej, którą zacytowałem w przyp. 224 niniejszej książki. Nie wiem,
skąd Ignacy Zarębski wziął tekst omawianej wersji epitafium, bo chociaż powołuje się na wydanie
listów Piccolominiego sporządzone przez Wolkana, to we wskazanym wydaniu pomieszczone zostały te same dwie wersje tekstu Eneasza, które zacytowałem powyżej, tj. bez trzeciego wariantu.
Z tego też powodu niektóre wnioski, które sformułował krakowski historyk, trzeba dzisiaj odrzucić
lub przeformułować: zob. tenże, Stosunki Eneasza Sylwiusza..., 1939, s. 33, przyp. 2.
225
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zapewne zdając sobie z tego sprawę, zdecydował się ocenzurować treść epitafium
i tym samym pozbawić ją niewygodnych dla dworu wiedeńskiego informacji228. Jeżeli przyjąć taką hipotezę, to nasuwa się wniosek, że dłuższa, a zarazem pierwotna
wersja epitafium, była tekstem szczerym, który przyszły papież, przyjaciel zmarłego,
napisał od serca. Jest jednak i inny wniosek. Skoro przyszły cesarz zainteresowany
był cenzurowaniem zasług swojego krewnego i nie chciał publicznie przyznawać się
do związków z nim, to było to postępowanie obłudne, podobnie jak omawiane wyżej
zachowanie Piccolominiego. Sam Eneasz stwierdził, że Aleksandra nie pochowano
z czerwonym kardynalskim kapeluszem, który otrzymał od antypapieża Feliksa V, chociaż za życia Fryderyk nie odmawiał mu prawa noszenia go229.
Drugim motywem przeredagowania epitafium mógł być charakter Piccolominiego,
który, mówiąc górnolotnie, zdawał sobie sprawę, skąd wieje wiatr historii, bo widział
coraz słabszą pozycję soboru na dworze wiedeńskim. Ponadto, mając świadomość zbliżającego się zwycięstwa papieża nad soborem, nie chciał obciążać swojego życiorysu,
i tak już mocno naznaczonego współpracą z soborem, kolejnym posunięciem, które
z czasem mogłoby zostać mu wypomniane230. Można jeszcze dodać trzeci motyw —
konieczność skrócenia treści tekstu na potrzeby wykucia go w kamieniu. Ten jednak
argument jest o tyle niewystarczający, że odnosi się głównie do formy epitafium (było
zbyt obszerne), a nie do jego treści (było niepoprawne politycznie).
Piccolomini dwukrotnie jeszcze wspomni swojego zmarłego przyjaciela, księcia
Aleksandra. Po raz pierwszy w dziele De viris illustribus, napisanym, jak podają zazwyczaj badacze, w latach 1445–1450231. Biskup trydencki jest tam wzmiankowany w biogramie księcia Franciszka Foscari, doży weneckiego232. Trudno jest z większą precyzją
datować omawiany fragment (dotychczas nie próbowali tego robić badacze), ale sądzę,
Zob. tamże, s. 33.
Pileus rubeus ob neutralitatem non est permissus mortuo, qui uiuo non negabatur; Enee Silvii Piccolominei Epistolarium Seculare..., 2007, ep. 146, s. 294; Eneasz robi tu błąd, zapewne nieumyślnie,
ponieważ znamy przynajmniej jeden przypadek, kiedy to Fryderyk III odmówił swojemu wujowi noszenia w swojej obecności insygniów kardynalskich; zob. L. Bąkowski, Książę mazowiecki..., „Przegląd Historyczny” 16 (1913), s. 24–25; choć Piccolomini nie pisze, że to osobiście Fryderyk stał za
decyzją o niepochowaniu Aleksandra z czerwonym kapeluszem, to jednak wydaje się oczywiste,
iż tylko on mógł w Wiedniu pozwalać lub nie na używanie oznak godności przyznanych przez sobór.
230
Zob. I. Zarębski, Stosunki Eneasza Sylwiusza..., 1939, s. 33.
231
Rozważania na temat datacji tekstu zob. De viris illustribus, 1991, s. 9–10.
232
Is quoque Franciscus Alexandrum tridentinum episcopum, qui postea apud Basileam patriarcha
aquilegiensis creatus est et in cardinalem assumptus, cum is duci Mediolanensium fauisset gentesque Gattamelate, ductoris Venetorum, in suo territorio prostrauisset, miro modo compescuit plurasque sibi opida
abstulit et castella et maxime ripam, que est super lacum Garde, quam et hodie Veneti tenent. Is Alexander ex regio sanguine natus erat duxque Mazouie matrisque Friderici cesaris frater; ob quam causam
Fridericus ecclesiam ad se recepit, ne ulterius Veneti nocerent, uocauitque Alexandrum Viennam, ubi et
preposituram sibi dedit. Ubi ex nimia potatione morbum contrahens, dum plus muliercule cuidam quam
medicis credit, uitam amisit; tamże, s. 28.
228
229
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że powstał przed złożeniem przez Eneasza obediencji Eugeniuszowi IV w imieniu króla
Fryderyka III (7 lutego 1447 roku), a może nawet zaraz po pierwszym osobistym spotkaniu Piccolominiego ze wspomnianym papieżem, wiosną 1445 roku, kiedy wyrzekł
się swojej soborowej przeszłości. Powód tych domysłów jest prosty — w tekście De viris illustribus przyszły papież wymienia wszystkie godności, które otrzymał Aleksander,
a więc także te soborowe. Warto także zwrócić uwagę, że przyszły papież wyraźnie objaśnia także związki pokrewieństwa, które łączyły Aleksandra z rodziną Habsburgów
i szczególnie z królem rzymskim. Oba stwierdzenia bliskie są pierwszej wersji epitafium patriarchy Akwilei autorstwa Eneasza. Najciekawsze jest jednak ostatnie zdanie
z charakterystyki Aleksandra, w którym stwierdza Piccolomini, że wskutek pijaństwa
popadł w chorobę, a że bardziej wierzył jakiejś znachorce niż lekarzom, umarł. O ile
zarzut pijaństwa, choć w dużo łagodniejszej formie, ponowi jeszcze Eneasz (o czym za
chwilę), o tyle o zadawaniu się księcia mazowieckiego z podejrzanymi kobietami (znachorkami?) nie ma mowy nigdzie indziej i w związku z tym nie sposób tę informację
zweryfikować233.
Ostatnim wspomnieniem Eneasza o Aleksandrze jest umieszczona w tekście Commentarii in libros Antonii Panormitae Poetae de dictis et factis Alphonsi regis z 1456 roku
śmieszna historia o biskupie Trydentu: Gdy książę mazowiecki Aleksander, który
pierwszorzędnym był pijakiem, zmarł w Wiedniu, kanonicy kościoła św. Stefana odprawiali w trzydziestym dniu po jego zgonie uroczyste nabożeństwo za jego duszę. Wówczas
to księdzu jednemu, który poszedł ugasić pragnienie do winiarni, zdawało się, że widzi tam
Aleksandra przechadzającego się między beczkami. Wraca więc do kościoła, a widząc modlących się współkapłanów, mówi do nich: Co wy tu odprawiacie egzekwia nad Aleksandrem? On przecież w swej świątyni (winiarni) wesoło się bawi i pije, a wy tu umieracie
z pragnienia234.
Jak dotąd nie znalazłem przekonywającego wytłumaczenia, dlaczego Eneasz Sylwiusz umieścił akurat taką anegdotę w dziele napisanym 12 lat po śmierci Aleksandra, w którym porównywał rozlicznych wielkich ówczesnej Europy (głównie władców)
W biogramie księcia austriackiego Fryderyka IV, stryja późniejszego cesarza Fryderyka III
(w Austrii Fryderyka V) pojawia się także jedno zdanie o Aleksandrze: Cum Alexandro tridentino
episcopo plures lites habuit eumque terra expulit, post restituit; tamże, s. 95.
234
Tłumaczenie za: I. Zarębski, Stosunki Eneasza Sylwiusza..., 1939, s. 34–35; Alexander, qui ex
ducibus Maroniae erat, egregius bibulus, cum morem obiisset apud Viennam, diemque illi tricesimum
| in templo diui Stephani, cui praefuerant Canonici, multique uiri nobiles celebrarent: sacerdos qui
sitibundus cellam uinariam praepositae intrauerat, uidisse se inter dolia deambulantem afferuit, et ad
ecclesiam reuersus, cum orantes adhuc compresbiteros inuenisset, „Quid hic Alexandro inferias” inquit
„agitis? Ille in suo templo laetus agit bibitque, uos hic siti arescitis”; Aeneae Sylvii episcopi Senensis In libros Antonii Panormitae poetae memorabilius commentarius, Helmstadii, impensis Jo. Melchioris Sustermanni, 1700 (w formie zdigitalizowanej na stronie internetowej Universitäts– und
Landesbibliothek Sachsen–Anhalt, Halle http://digitale.bibliothek.uni-halle.de/vd17/content/
titleinfo/96027; 30.01.2014), s. 13–14.
233

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

76

Czas habsburski

z Alfonsem Aragońskim, którego uważał za idealnego monarchę235. Co prawda Piccolomini nie wspomina, że Aleksander był duchownym, biskupem, a za to pisze o nim
jedynie, jako o księciu mazowieckim (a właściwie jednym z książąt mazowieckich),
to jednak w dalszym ciągu bardzo trudno wytłumaczyć pojawienie się w omawianym
utworze tej śmiesznej historyjki. Najprościej byłoby powiedzieć, że po prostu przyszła
mu do głowy i postanowił ją zapisać — przecież na wiele podobnych opowiastek można się natknąć w komentarzach do dzieła Antonia Beccadelliego z Palermo (Panormity). To banalne stwierdzenie jest jednakże warte rozważenia przy niewielkim dopowiedzeniu — za punkt wyjścia do tego dopowiedzenia może nam posłużyć enigmatyczna
myśl Ignacego Zarębskiego (przyp. 234). Otóż stosunek Eneasza Sylwiusza do księcia Aleksandra był złożony i w różnych okolicznościach Piccolomini zwracał uwagę
na różne cechy charakteru biskupa Trydentu. Raz pisał o nim z wyraźną sympatią,
jako o człowieku, któremu pomagał przez kilka ostatnich miesięcy jego życia. Innym
razem, w przypływie krytycyzmu, stanowczo wypominał mu jego nieuczciwe poczynania, jako legata soboru, czy krewkość i „mazurską taktykę”, jak pisał Zarębski, gdy
w dyskusji z Cesarinim chciał za pomocą pięści tłumaczyć swoje racje. Jeszcze innym
razem, i z tym przypadkiem mamy do czynienia w komentarzach do dzieła Antoniego
z Palermo, wspominał mile spędzone chwile, zapewne przy winie, kiedy to dyskusje
o przyszłości Kościoła i wielka polityka były zostawiane na boku. Jest to zatem, wbrew
krytycznym komentarzom niektórych badaczy, złośliwe, ale nie pozbawione sympatii
wspomnienie o człowieku, o którego działalności soborowej i koncyliaryzmie nie mógł
przecież pisać z aprobatą kardynał Eneasz Sylwiusz Piccolomini dwa lata przed wyborem na papieża236.
Woś w żaden sposób nie tłumaczy decyzji Piccolominiego o umieszczeniu tej anegdoty w komentarzach; Zarębski zaś pisze, że była to opowieść krążąca po całym Wiedniu i Eneasz jedynie
ją zapisał, dodając od siebie słowa o „pierwszorzędnym pijaku”. Ponadto stwierdza, że ta złośliwa
uwaga spisana została przez człowieka, który także nie stronił od alkoholu (do czego zresztą się
przyznawał) i który wielokrotnie w Trydencie i w Wiedniu z tej słabości Aleksandra z przyjemnością
korzystał. Krótką analizę fragmentu kończy enigmatycznym i wieloznacznym zdaniem: na wspomnienie wprawdzie pośmiertne mniej się owa anegdotka nadaje, charakteryzuje to jednak stosunek
Eneasza do księcia (I. Zarębski, Stosunki Eneasza Sylwiusza..., 1939, s. 35).
236
Większość badaczy, z wyjątkiem Zarębskiego, podkreślała negatywny stosunek Piccolominiego
do Aleksandra, np. J. Ptaśnik: Eneasz Sylwiusz jak w ogóle wszystkich Polaków w listach swych i epigramatach pijanicami i kłamcami nazywał — mówiąc o nich, że kłamią równie lekko jak piją — tak samo
Aleksandrowi obżarstwo i pijaństwo zarzucał. Kiedy jednak otrzymał w roku 1439 kanonię, a w lat parę
także inne beneficjum trydenckie, stał się przyjacielem biskupa i od łoża śmiertelnie chorego w Wiedniu
prawie że nie odstępował. Uczcił też zmarłego podwójnym epitafium, tak jak dwoisty był charakter tego
humanisty; tenże, Kultura włoska, 1959, s. 300–301; a także L. Bąkowski: [...] Eneasz ciekawie charakteryzował Polaków. Dersława z Borzymowa, zasiadającego w konklawe w Bazylei, przedstawił jako
niesłychanego żarłoka, Aleksandra, jako pijaka, Władysława Warneńczyka nazwał cudzołóżcą a wszystkich razem Polaków kłamcami. [...] Gdybyśmy polegali tylko na słowach Eneasza w kreśleniu obrazu życia współczesnych mu Polaków, a także Aleksandra i jego dworu, to wyrządzilibyśmy im krzywdę, niczem
235
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3.3. LISTY Z 1445 ROKU —
SZCZYT ANTYPOLSKIEJ POSTAWY ENEASZA
Pomimo tytułu tego podrozdziału, który sugeruje rok pochodzenia źródeł w nim omawianych, zacznę od listu Piccolominiego do księcia Mediolanu Filipa Marii Viscontiego z 13 grudnia 1444 roku237. Przyjrzyjmy się najpierw częściom składowym przekazu
Piccolominiego. Zaczyna od stwierdzenia, że 15 lub więcej dni temu dotarła na dwór
królewski w Wiedniu wieść238. Zanim doprecyzowuje, o jaką wieść chodzi, cytuje239 dwa
wersy z Eneidy Wergiliusza o obiegającej ziemię wiadomości240. Dopiero po tym cytacie przechodzi do poinformowania swojego korespondenta, że to król Polski, który
okupował Królestwo Węgier i ograbił Władysława Pogrobowca z władztwa jego ojca
i babki, został pokonany wraz z całym wojskiem241.
Pomimo upływu tylu dni Eneasz nie zna losów króla i nie określa precyzyjnie, gdzie
do owej klęski doszło. Tłumaczy, że nie dotarły do Wiednia żadne listy, ani żadni
świadkowie wydarzenia, przez co uwierzono fałszywym informacjom242. Te fałszywe
informacje mówiły o czymś zupełnie przeciwnym, a mianowicie o wielkim zwycięstwie
Władysława nad Turkami i o czynionych właśnie przygotowaniach do wojny z Austrią
oraz sprzymierzonymi z nią zwolennikami Pogrobowca na Węgrzech. Miała to być
informacja na tyle straszna, że sam arcybiskup ostrzyhomski zdążył już poprosić króla
Fryderyka o pomoc. W swojej narracji Piccolomini w tym momencie po raz kolejny
umieszcza cytat z literatury klasycznej, tym razem z Cycerona, mówiący o tym, że zwycięstwa są z natury swej niezwykłe i wyniosłe243. Rzecz jasna wspomniane wiadomości
nieuzasadnioną, zwłaszcza, że inne źródła odmienne rzucają na nich światło; tenże, Książę mazowiecki...,
„Przegląd Historyczny” 16 (1913), s. 151.
237
List wysłany z Wiener–Neustadt: Enee Silvii Piccolominei Epistolarium Seculare..., 2007, ep. 167,
s. 422–425.
238
Quindecim aut eo plures sunt dies, quibus huc fama delata est; tamże, s. 422.
239
Fama? „malum” inquam, quo „non aliud uelocius ullum mobilitate uiget” et que „uires”, ut Uirgilius
ait, „acquirit eundo”; tamże.
240
IV 174: [...] owa Wieść, od której żadne zło nie jest prędsze. Chyżością się wzmaga, biegnąc nabiera
sił; Publius Vergilius Maro, Eneida, przeł. i oprac. Z. Kubiak, Warszawa 1987, s. 128.
241
Hec igitur Wladislaum Polonie regem, qui regnum Hungarie occupauerat ac serenissimum principem
Ladislaum Hungarie et Bohemie regem paterno et auito regno spoliauerat, in bello cum toto exercitu prostratum uulgauit; Enee Silvii Piccolominei Epistolarium Seculare..., 2007, ep. 167, s. 422.
242
Quia tamen nulle uenerant littere nullusque certus auctor habebatur, ficta res credita est; tamże.
243
Nec multo post epistole ex Hunagaria misse sunt regem Polonie superatis conflictisque Teucris uictorem
reuerti, eratque non parua trepidatio, ne, sicut „est uictoria sui natura insolens et superba”, rex idem cum
Hungaris aduersus Austriam et Stiriam castra moueret. Iamque uir magni nominis Dyonisius archiepiscopus strigoniensis et alii, qui Ladislai regis partibus fauent, auxilia Romanorum regis efflagitabant. Studuerant enim, qui regem Polonie apud Hungaros manutenebant, conflictum eius tegere, siue quod redeunti
ex bello regi quamuis fugato consulere uolebant, siue quod statum suum eo melius interim putabant posse
dirigere; tamże; cytat w tekście pochodzi z mowy Cycerona Pro Marco Marcello, III 9.
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o wielkiej wiktorii Władysława były niczym nieuzasadnionymi plotkami, o czym
w dalszej kolejności informuje Eneasz. Zanim jednak autor listu przekazuje te prawdziwe wieści z frontu, umieszcza w tekście przysłowie–maksymę o tym, że nic bardziej
ulotnego od kłamstwa i zarazem nic trwalszego od prawdy244. Tak oto w twórczości
Eneasza przeplatają się myśli starożytnych pisarzy i jego własne.
Piccolomini stwierdza, że dzisiaj, tj. w dniu wysłania listu, przyszły równocześnie
z różnych dalekich stron wieści żałobne i traktujące o wielkim niebezpieczeństwie zarazem, gdyż znacznie wzrosło zagrożenie dla chrześcijan ze strony zwycięskich Turków.
Tu następuje opis działań wojennych poprzedzających finalną bitwę stoczoną, jak pisze Eneasz, w dniu św. Marcina (11 listopada; powinno być 10 listopada). Piccolomini dodaje, że uważa się, iż niewiele było między śmiertelnikami bitew tak krwawych
i ciężkich. W dalszej kolejności przechodzi autor listu do sprawy króla Władysława
i pisze: De rege Polonie incerta uox est. Quidam occubuisse eum ferunt, quidam captum putant. Illud inter omnes constat regem Polonie ad Hungaros non esse reuersum, nec desunt,
qui eum in facie uulnus suscepisse inter preliandum asserant, quo fit, ut adolescenti tam nobili tantique animi admodum condolendum sit, qui non suo iudicio (non enim propter etatem
aliena regna cupiebat) sed suorum suasu ex pacifico regno in alienum, non ad pacem, sed
ad bellum, non ad opes possidendas, sed ad mortem uel captiuitatem est tractus245. Następnie Eneasz dodaje, że poległ także cum eloquentissimum tum prudentissimum kardynał
Giuliano Cesarini246. Pisze także, iż János Hunyadi zbiegł z pola walki247. Piccolomini
kończy opowieść stwierdzeniem, że był to rok wielkich klęsk.
Z przedstawionego streszczenia listu Piccolominiego do księcia Mediolanu płynie
kilka wniosków. Po pierwsze Eneasz, tak w ostatnim czasie nieprzychylny Władysławowi, Cesariniemu, a także ich planom walki z Turkami, tu wyraźnie jest pod wielkim
wrażeniem poniesionej przez wojsko chrześcijańskie klęski. Powiedziałbym nawet,
że się z tymi przegranymi utożsamia, choć, raz jeszcze zwrócę na to uwagę, w ciągu
ostatniego roku nie szczędził krytyki organizatorom wyprawy, w pełni popierał (przynajmniej w listach) bierną, a czasami wręcz niechętną temu przedsięwzięciu postawę
Fryderyka III, wreszcie cieszył się z niepowodzeń organizatorów ekspedycji.
Drugi wniosek wiąże się z postawą autora listu względem dwóch głównych protagonistów tej nieudanej wojny: króla Władysława III i kardynała Cesariniego. Jak
już powiedziałem, przez kilkanaście miesięcy poprzedzające bitwę pod Warną obaj
zazwyczaj byli mocno krytykowani, a Jagiellończyk wręcz odsądzany od czci i wiary.
Tym razem świadomość rozmiarów poniesionej klęski i, być może jeszcze bardziej,
Sed nihil est mendacio instabilius nihilque ueritate constantius; tamże.
Tamże, s. 423.
246
Tamże, s. 424; o Julianie pisze także Piccolomini, że miał nobilissimum spiritum i diuinitus aptum.
247
Quidam astruunt eum [Juliana Cesariniego] cum Johanne waiwoda transsiluano, uiro magnifico et
nisi timiditate uictus aufugerit animosissimo, cum paucis euasisse, quod magis optauerim, sed mors sua
mihi probabilior est, quia non fuit in bellis fortunatus; tamże, s. 424.
244
245
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świadomość stojącego przed chrześcijańską Europą zagrożenia, sprawiła, że list
Eneasza, poza rytualnymi złośliwościami pod adresem króla, jest raczej ubogi w wartościujące określenia i ostre sądy.
Po trzecie wreszcie, należy zauważyć, że został napisany w sposób nad wyraz przemyślany, z użyciem wykwintnej łaciny, wzbogacony o cytaty z dzieł wielkich klasyków starożytnej literatury, a ponadto z zastosowaniem literackiego chwytu, jakim jest
stopniowanie napięcia. Wszystkie te opisane właśnie zabiegi mogą być uzasadnione
osobą adresata listu, jednego z najważniejszych książąt włoskich, Filipa Marii Viscontiego248. W tym miejscu chciałbym jeszcze zauważyć, że jak dotąd nie zostały zbadane
stosunki, jakie łączyły wspomnianego władcę i Polskę dwóch pierwszych Jagiellonów.
Sądzę, że taka analiza mogłaby rzucić nowe światło na interpretację listów Piccolominiego wysyłanych do księcia Mediolanu, w których poruszane są szeroko rozumiane
sprawy polskie.
Do sprawy Władysława i bitwy pod Warną wraca Piccolomini dopiero po niespełna
pół roku — dokładnie 21 maja 1445 roku w liście do swojego przyjaciela Giovanniego
Campisio249. Eneasz zaczyna od Węgier — matki kłamstw, chociaż Polska jest [w nie]
bogatsza250. W tym złośliwym początku listu pojawia się po raz pierwszy wyraźnie przedstawiona zbitka słowna: Polska–kłamstwa. To stwierdzenie stanie się swego rodzaju
lejtmotywem twórczości epistolarnej Eneasza w 1445 roku, bo powtórzy je jeszcze kilkakrotnie, o czym za chwilę będziemy mieli okazję się przekonać. Następnie opisuje
postanowienia sejmu węgierskiego w Budzie, który zdecydował obrać królem Władysława Pogrobowca. Po tym opisie przechodzi do wyjaśnienia, dlaczego na wstępie nazwał Węgry „matką kłamstw”. W tym celu wymienia rozmaite scenariusze tego, co się
mogło stać z królem Władysławem po bitwie, które rzecz jasna uznaje za fałszywe,
a cała ta sytuacja stała się dla niego powodem nazwania Węgier „matką kłamstw” —
abstrahując od tego, czy Węgrzy mieli w zwyczaju kłamać często, czy też nie251.
Na tenat Filipa Maria Visconti zob.: G. Soldi Rondinini, Aspetti dell’amministrazione del Ducato
di Milano al tempo di Filippo Maria Visconti: dal „Liber Tabuli” di Vitaliano Borromeo, 1427, w: Milano e Borgogna. Due stati principeschi tra Medioevo e Rinascimento. Atti del convegno internazionale.
1–3 ottobre 1987, cur. J.–M. Cauchies, G. Chittolini, Roma 1990, s. 145–57; D. Andreozzi, La morte
di Filippo Maria Visconti e la dedizione a Francesco Sforza, w: Storia di Piacenza, t. 3, Dalla Signoria
viscontea al principato farnesiano, Piacenza 1997, s. 125–32; tenże, Piacenza sotto il dominio di Filippo
Maria Visconti, w: Storia di Piacenza, t. 3, 1997, s. 109–32; P. Castignoli, La crisi del Ducato di Milano
e i suoi riflessi nel Piacentino fino all’ascesa di Filippo Maria Visconti, w: Storia di Piacenza, t. 3, 1997,
s. 68–89; F. Cengarle, Immagine di potere e prassi di governo. La politica feudale di Filippo Maria Visconti, Roma 2006; Taż, Feudi e feudatari del duca Filippo Maria Visconti. Repertorio, Fonti e materiali
di storia lombarda, secoli XIII–XVI 3, Milano 2007.
249
List wysłany z Wiednia; Enee Silvii Piccolominei Epistolarium Seculare..., 2007, ep. 170, s. 428–432.
250
Tłumaczenie moje; Incipiam ab Hungaria, mendaciorum matre, quamuis Polonia fecundior sit; tamże, s. 428.
251
Non dixi matrem mendaciorum Hungariam, tanquam ipsa mendax sit; [...] Sed idcirco matrem dixi
mendaciorum, quia ex eius uentre infinita mendacia manant et ipsa quasi materia quedam mendaciorum
248
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Ten długi wywód Eneasz podsumowuje opisem oszustw palatyna Lőrinca Héderváriego,
który podrabiał królewskie listy i pieczęć władcy, aby przekonywać Węgrów do tego,
że król żyje, i wyjechał do Polski, co oczywiście było nieprawdą 252.
W następnym liście253, napisanym 1 czerwca 1445 roku do kanclerza księcia Mediolanu, Guiniforte Barzizzy254, kontynuuje temat losów króla Władysława i kardynała
Cesariniego. Obaj, jak stwierdza Piccolomini, zginęli: Jagiellończyk z ręki wroga, a Cesarini został zabity za pomocą świętokradczego węgierskiego miecza255. Piccolomini
opisuje, jak zraniony przez nieprzyjaciela Cesarini uciekał z pola bitwy, ale został zaatakowany i zabity przez węgierskiego sługę. W dalszej kolejności Sieneńczyk pisze o tym,
że wiele krąży opowieści o tym, co się stało z królem Polski256. Po tym neutralnym
stwierdzeniu zaczynają się określenia wyłącznie pejoratywne: Nam et Polonorum genus
mendax est et in Hungaria multi fuerunt, quibus mendacia erant usui. Potem Piccolomini
zbija kolejno wcześniej wymieniane wersje tego, co się mogło stać z Warneńczykiem.
Widzimy zatem, że po raz pierwszy Eneasz wprost nazwał Polaków, jako naród,
kłamcami. Uznał ich, co najmniej na równi z Węgrami, za twórców fałszywych opowieści, jakoby król Władysław przeżył bitwę pod Warną i przebywał teraz w jakimś
oddalonym miejscu (Konstantynopol, Polska, Litwa?). Te stwierdzenia nie były jednak pozbawione racji. Rzeczywiście popierający króla Węgrzy, którzy niechętni byli
Pogrobowcowi i stojącym za nim Habsburgom, produkowali fałszywe listy i podtrzymywali, jak tylko mogli, nadzieję ludu na powrót króla257.
Nie należy jednak myśleć, że powodem wzburzenia Piccolominiego była zwykła
pogarda dla grzechu, jakim jest mówienie nieprawdy. Było to raczej wyrachowane
est. Nam dum nuper Rome forem, scis quam multa exinde mendacia conscriberentur: nunc enim succubuisse regem Polonie et omnem eius exercitum esse prostratum, nunc uicisse illum et imperatorem Teucrorum cum omni militia interemptum ac Andrinopolim captam et ibi christiano cultu fieri diuina referebatur;
quidam occidisse in bello Polonie regem, dum uiriliter suos hortatur ac rem manu gerit, quidam fugisse
illum accepto uulnere et in Bulgaria mortuum, quidam captum fuisse ac exinde truncatum capite, quod
et Caramano Tartarorum principi, quia sororius est magni Teucri, missum esset, quidam apud Constantinopolim fuga uectum nuptias cum sorore imperatoris Grecorum contraxisse astruebant. Sororia his et
fortasse magis incredibilia de cardinali Sancti Angeli, uiro sancto et sapientissimo, narrabantur. [...] At
hec omnia in Hungaria nascebantur mendacia, quamuis aliqua inter hec uera fuerint, magis casu quam
studio dicta; tamże s. 429.
252
Sed hec omnia magis Polonis ascribo quam Hungaris; tamże.
253
List wysłany z Wiednia; Enee Silvii Piccolominei Epistolarium Seculare..., 2007, ep. 174, s. 437–439.
254
Pisarz, syn wspomnianego we wstępie pisarza i autora traktatu o ortografii Gasparino Barzizzy.
255
De rege ergo Polonie cardinalique Sancti Angeli sic habeto, quia mortui ambo sunt illumque manus hostis infesta percussit, istum sacrilegus Hungarorum ensis interemit; Enee Silvii Piccolominei Epistolarium
Seculare..., 2007, ep. 174, s. 438.
256
Quod autem de rege Polonie uaria dicta sunt, nihil mirum est; tamże.
257
Olejnik, Władysław III Warneńczyk..., 2007, s. 225 nn; J. Dąbrowski, Od roku 1333 do 1506,
w: R. Grodecki, S. Zachorowski, J. Dąbrowski, Dzieje Polski średniowiecznej, t. 2, orac. J. Wyrozumski, Kraków 2011, s. 771.
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działanie polityczne. Dwór habsburski z Eneaszem włącznie zdawał sobie doskonale
sprawę, że dopóki Polacy i zwłaszcza Węgrzy będą karmieni przez stojących tymczasowo na czele państwa niezwykłymi historiami o życiu zamordowanego władcy, dopóty
nie będą chcieli uregulować kwestii następstwa tronu, a więc mówiąc konkretnie,
wynieść do godności królewskiej Pogrobowca. Nic więc dziwnego, że Eneasz był tą sytuacją bardzo rozdrażniony i dawał wyraz swoim emocjom w kolejnych listach — powiedziałbym nawet, że z każdym listem coraz bardziej.
Z drugiej jednak strony nie mogę pozbyć się wrażenia, że według samego autora
listu informacje, które do niego docierają, nie są ścisłe i całkowicie przekonywające. Choć próbuje ukryć pod hałaśliwą propagandą i licznymi chwytami retorycznymi
swoje wątpliwości, i tak tu i ówdzie wychodzą one na jaw258.
List, który teraz chciałbym poddać analizie, zajmuje bardzo ważne miejsce w dorobku Piccolominiego — przynajmniej jeżeli chodzi o jego opinię na temat Polski
i Polaków. Napisany został najprawdopodobniej pod koniec czerwca 1445 roku259
i wysłany do kanclerza królowej Zofii Holszańskiej, Stefana Spieka, który jednak w samym tekście listu nie jest wymieniony ani z imienia, ani z nazwiska260. Bezpośrednim
powodem napisania omawianego tekstu był list261, jaki skierowała niewiele wcześniej
do stanów węgierskich królowa matka, a w którym prosiła naddunajską szlachtę, żeby
zaczekała z wyborem króla do powrotu kupców, którzy zostali wysłani, aby odnaleźć
Władysława262.
Eneasz zaczyna list tymi słowami: Nescio quis tu es, nunquam te uidi et qui te „intus
et in cute” noscat, inueni adhuc neminem. Christianum tamen te puto, non scio quam
bonum, sed parum eruditum263. Te złośliwe stwierdzenia są jedynie wstępem, chciałoby
Świadczyć może o tym zdanie w przyp. 254.
List wysłany z Wiednia: Enee Silvii Piccolominei Epistolarium Seculare..., 2007, ep. 175, s. 439–449.
260
Wolkan I 1, s. 508, przyp. „a” (powołuje się na Jakoba Caro: tenże, Geschichte Polens, t. 4,
s. 354); I. Zarębski, Stosunki Eneasza Sylwiusza..., 1939, s. 17, przyp. 1; I. Sułkowska–Kurasiowa,
Polska kancelaria królewska w latach 1447–1506, Wrocław 1967, s. 109 (autorka podaje na podstawie dokumentów, w których widnieje imię i nazwisko Spieka [pisownia oryginalna: Schpiek],
że w 1441 roku był protonotariuszem królowej, w 1445 jej sekretarzem, a w latach 1446–1447
kanclerzem; następnie w latach 1447–1471 piastował godność plebana w Bieczu, z którego pochodził); zob. także: B. Czwojdrak, Z badań nad dworem królowej Zofii, „Średniowiecze polskie i powszechne” t. 2 [6] (2010), o Stefanie Spieku s. 169 nn.
261
Monumenta Medii Aevi..., t. 2, Codex epistolaris..., t. 1, cz. 1, 1876, ep. 3, s. 4–6; Józef Szujski datuje to pismo na koniec maja lub początek czerwca 1445 roku; opublikowany w tym miejscu tekst
listu został porównany w przypisie 2 na s. 5 i 6 ze słowami tego samego tekstu przytoczonymi przez
Piccolominiego, z którego to porównania wynika, że w wersji Eneasza są dwa fragmenty nieistniejące w podstawie wydania Codex epistolaris, z których przynajmniej jeden uważany jest przez autora
za interpolację Piccolominiego.
262
Sprawę listu omawia szczegółowo Zarębski, a także Jastrzębski: I. Zarębski, Stosunki Eneasza
Sylwiusza..., 1939, s. 16–20; P. Jastrzębski, Papież Pius II wobec Polski..., 1908, s. 6–7.
263
Enee Silvii Piccolominei Epistolarium Seculare..., 2007, ep. 175, s. 439.
258
259
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się powiedzieć przygrywką do tego, co Eneasz pisze dalej. Zanim jednak Piccolomini
przystępuje do krytyki łaciny Stefana Spieka, podkreśla, że jest to krytyka, o której
mówił w ewangelii Chrystus, zatem w pełni usprawiedliwiona i wynikająca z wyższych
pobudek.
Jedno z najmniej eleganckich stwierdzeń pada już na samym początku, kiedy
Piccolomini, podkreślając znaczenie imienia królowej — Sophia (mądrość), nie może
się nadziwić, dlaczego nie wybrała sobie fecundum eloquentemque cancellarium264.
Wszak, gdy była młoda, potrafiła sobie wybierać piękne suknie i złote ozdoby oraz kazała sprowadzać je sobie z dalekich krajów. Po czym komentuje, że suknie ogląda się jedynie w ojczyźnie, a opinia o nich nie przekracza granic, natomiast listy trafiają do wielu
rąk oraz przez wielu są czytane, a także osądzane. Ta kąśliwa i mało kulturalna uwaga
doczekała się już przed ponad stu laty adekwatnego komentarza w postaci słów Piotra
Jastrzębskiego o tym, że Eneasz obraża królowę w dość grubiański sposób265. Swoją drogą
warto też zauważyć, jak wielką wagę przywiązywano w XV wieku do jakości pisanych
listów, gdyż wiedziano, że mogą one być czytane także przez szersze grono odbiorców.
Przystępując do analizy błędów Polaka, Eneasz stwierdza z rozbrajającą szczerością,
że nie zamierza go głaskać, ale kąsać (non palpabo te, sed mordebo266), niemniej od razu
zaznacza, że będą to ukąszenia ozdrowieńcze (At hi morsus salubres erunt tibi, si curam suscipies267). Rzeczywiście uwagi są wyjątkowo kąśliwe, ale i wybitnie ordynarne.
Na samym początku Piccolomini pisze, że adresat jego listu nadaje się do bycia kanclerzem, jak wieprz do niesienia lektyki (quam selle gestande porcus268).
Dalej Piccolomini cytuje in extenso kolejne partie listu Zofii, poddając następnie
drobiazgowej analizie rozmaite błędy i nieporadności językowe jej kanclerza. Nie będę
omawiał ich szczegółowo269, skupię się za to na kwestiach niejęzykowych. Co się zaś
tyczy uwag ortograficzno–leksykalnych Eneasza, sądzę, że są one uzasadnione, ale nie
możemy zapominać, iż autorzy obu listów odebrali różne wykształcenie i brali za wzór
inny rodzaj łaciny270 (Spiek średniowieczną, a Eneasz klasyczną)271. Niekiedy uwagi
krytyczne i złośliwości Eneasza są formułowane niejako na siłę — jak choćby wtedy,
Tamże, s. 440.
P. Jastrzębski, Papież Pius II wobec Polski..., 1908, s. 7.
266
Enee Silvii Piccolominei Epistolarium Seculare..., 2007, ep. 175, s. 440.
267
Tamże.
268
Tamże.
269
Niektóre przykłady krytykowanych przez Eneasza błędów omawia I. Zarębski: tenże, Stosunki
Eneasza Sylwiusza..., 1939, s. 18–19.
270
[...] nawet jednak i w literackiej ocenie zapala się zbytnio [Eneasz], chcąc koniecznie list bądź co bądź
niewykształconego kanclerza, humanistycznym szablonem polerować; tamże, s. 19.
271
Eneasz napisał jeszcze jeden podobnej treści list (w imieniu Jánosa Hunyadego do sułtana Murada II), w którym bezlitośnie analizował błędy popełnione przez władcę tureckiego w napisanym
rzekomo przez niego paszkwilu na Węgrów; zob. I. Zarębski, Stosunki Eneasza Sylwiusza..., 1939,
s. 14–15, przyp. 2.
264
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gdy wyśmiewa stosowany w Polsce tytuł „wielki książę” w odniesieniu do władców
Litwy, choć sam w przyszłości będzie się nim posługiwał272. Gdy kanclerz używa słów
z łaciny nieklasycznej, od razu otrzymuje złośliwą uwagę, że zapewne on, który został
uwieńczony wawrzynem w Krakowie, chciałby rywalizować na polu literackim z takimi sławami, jak Wergiliusz czy Plaut, którym laur poetycki przyznano w Rzymie273.
Piccolomini kilkakrotnie podkreśla, że Władysław bezprawnie zajął Węgry i nimi
władał. Bardzo się zapala, kiedy komentuje stwierdzenia Spieka odnoszące się bezpośrednio do Władysława, jako do władcy Węgier. Zarzuca wtedy Polakowi kłamstwa
i dodaje, że nie powinno się kłamać, a jeśli już się kłamie, to tylko tak, żeby nikt nie
zauważył274. Pisze między innymi w ten sposób: Cóż bowiem macie wy, Polacy, jak tylko
płody ziemne, korzenie i lasy. Waszym napojem piwo, pokarmem mięso wołowe. Niczego
nie macie u siebie, czego by Węgry od was potrzebowały, chyba że macie wielu ludzi, jak
mówicie, i możecie nimi obdzielać inne państwa275. Po czym dodaje: nolo in hoc esse molestus276. Eneasz rozważa, co skłoniło Polaków do osadzenia swojego króla na tronie węgierskim. Uważa, że Władysław był młody i nie mógł działać według własnego zdania,
ale musiał podążać za tym, co mówią inni. Pisze także, że Jagiellończyk dla bogactwa
Węgier zostawił Polskę: lesistą, biedną i prawie gołą277. Oskarża króla o chciwość,
niezdrową chęć posiadania kilku królestw, aby podnieść własny prestiż i sławę. W tym
kontekście mówi o rabunkach (rapinas), niesprawiedliwościach (iniurias) i zbrodniach
(homicidia).
W dalszej kolejności Piccolomini oskarża Polaków o prześladowanie Austrii (satis, Poloni, persecuti estis Austrie domum. Desinite tandem et iniuriis modum ponite278).
Podkreśla, że zwycięstwa nad Turkami były wyłącznie dziełem Hunyadego lub innych
Węgrów, w żadnym razie Polaków i ich króla279. Na koniec rozważa Eneasz, co Polacy
zrobili dla Węgier i dochodzi do wniosku, że jedynie wysłali młodego, szlachetnego i sprawiedliwego, ale niedoświadczonego władcę, na czym zyskali Polacy, a nie
Enee Silvii Piccolominei Epistolarium Seculare..., 2007, ep. 175, s. 441.
Natomiast o studiach uniwersyteckich kanclerza nic nam nie wiadomo; zob. I. Zarębski, Stosunki Eneasza Sylwiusza..., 1939, s. 17.
274
Primus prudentie gradus est non mentiri, secundus est sic mentiri, ut nemo perpendat. [...] Tu, bone
uir, neutrum scis seruare; Enee Silvii Piccolominei Epistolarium Seculare..., 2007, ep. 175, s. 441.
275
Quid enim habetis uos Poloni nisi fruges et siluas? Uobis poculum est ceruisia, cibus bouina caro. Nihil
est, quod uestri indigeat Hungaria, nisi fortasse homines uos habere quam multos dixeritis eosque posse
alienis regionibus impartiri; Enee Silvii Piccolominei Epistolarium Seculare..., 2007, ep. 175, s. 445;
do „potrzebowały” tłumaczenie I. Zarębskiego (tenże, Stosunki Eneasza Sylwiusza..., 1939, s. 18),
a następnie moje.
276
Enee Silvii Piccolominei Epistolarium Seculare..., 2007, ep. 175, s. 445.
277
[...] rex Polonie pro diuite et opulentissimo regno Hungarie nemorosam et pauperem Poloniam ac pene
nudam reliquerit, nec tamen reliquerit, sed una cum Hungaria tenuerit; tamże.
278
Enee Silvii Piccolominei Epistolarium Seculare..., 2007, ep. 175, s. 446.
279
Uictorie priores Johannis uaiuode fuerunt et aliorum Hungarorum nullo unquam Polonorum manus
apponente et ipso rege uestro in remotissimis regionibus agente; tamże.
272
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Węgrzy. Kończy swój wywód stwierdzeniem: Uobis autem Polonis iam satis esse debet tot
annis peruerse atque inique in alieno regno fuisse grassatos280.
Z uwagi na to, że szczegółowa analiza tego listu okazałaby się sporej objętości
artykułem, ograniczę się w tym miejscu do ogólnych uwag. Tekst Eneasza można
by nazwać rozbiorem krytycznym dokumentu królowej Zofii, gdyby nie to, że kwestie językowe, choć obejmują większą część listu, są jedynie pretekstem, żeby poddać
miażdżącej krytyce politykę polską tego czasu i przy okazji zrobić z kanclerza królowej
i polskiego dworu królewskiego pośmiewisko.
Jak słusznie zauważył Ignacy Zarębski, dokonał na tym liście Eneasz podwójnej wiwisekcji, literackiej i politycznej, chcąc względami rzekomo literackimi pokryć właściwy polityczny cel listu. Rozbiera więc zdanie za zdaniem, rozprawiając się wcale nie delikatnie
z błędami stylistycznymi czy gramatycznymi, zbijając, mimochodem niby, polityczną treść
listu, pełną według niego kłamstw i w dodatku niezdarnych281. Innymi słowy nie była
to krytyka ani konstruktywna, ani ewangeliczna. Ganiąc kanclerza królowej Zofii
Piccolomini zaatakował, jak dotąd najsilniej, Polskę, jako kraj, i ludzi odpowiedzialnych za jej politykę. Ponadto znieważył pamięć króla Władysława, który zginął przecież w obronie wiary chrześcijańskiej.
Chciałbym zwrócić uwagę na kilka elementów treści Eneaszowego przekazu. Konsekwentnie odmawia Władysławowi Warneńczykowi tytułu króla Węgier (nawet
po jego śmierci), a jego panowanie w tym kraju określa, jako rabunek i zbrodnię.
Dowiadujemy się także, tym razem expressis verbis, że wszelkie zwycięstwa w wojnach
tureckich prowadzonych przez Węgry za panowania Władysława były dziełem dowódców węgierskich i zwłaszcza Jánosa Hunyadego, a w żadnym z nich udziału nie miał
poległy władca. Choć wszystkie te elementy pojawiały się już w poprzednich listach
Piccolominiego, to jednak nigdy nie występowały w takim natężeniu i nie były formułowane z taką zapalczywoścą i ledwo skrywaną nienawiścią.
Z wymienionymi oskarżeniami, znanymi nam już z poprzednio omawianej korespondencji Eneasza, przemieszane są elementy nowe, które pojawiły się w liście
do kanclerza Zofii po raz pierwszy, ale niestety nie po raz ostatni. Należą do nich takie stwierdzenia, jak to o prześladowaniu Austrii przez Polskę, które będzie wydatnie
rozbudowane w dalszych listach, czy podkreślanie wielokrotnie ubóstwa i nieatrakcyjności Polski, jako kraju. Drugi z tych elementów w złagodzonej wersji przetrwa
w piśmiennictwie Eneasza aż do jego śmierci.
Podobne oskarżenia, ale w dużo łagodniejszej formie, wysunął Eneasz pod adresem
Polski w trzecim już liście do Zbigniewa Oleśnickiego, który został wysłany z Wiednia
13 września 1445 roku282. Na początku Piccolomini zasypuje swojego korespondenta lawiną komplementów, jak gdyby chciał zrównoważyć kierowane następnie pod
280
281
282

Tamże, s. 448.
I. Zarębski, Stosunki Eneasza Sylwiusza..., 1939, s. 17.
Enee Silvii Piccolominei Epistolarium Seculare..., 2007, ep. 179, s. 453–459.
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adresem Polski i Polaków oskarżenia i nieprzychylne sądy. W rytualnym wywyższaniu
biskupa krakowskiego i równocześnie poniżaniu samego siebie Eneasz posuwa się nawet do stwierdzenia, że nie jest godzien zaliczony być między ludzi283. Następnie przytacza długą i piękną pochwałę Zbigniewa, którą miał w obecności posłów polskich, przyjmowanych przez Fryderyka III, wypowiedzieć kanclerz Kaspar Schlick284. Przymiotami
Oleśnickiego są nie tylko wielki i prawy umysł, prowadzenie dalekowzrocznej polityki
czy zdolności organizacyjne, ale także rozmaite cnoty chrześcijańskie, jak świadczenie
pomocy ubogim, podróżnym, artystom, umiłowanie pokoju oraz opanowanie. Dowiadujemy się także, że miał dar klarownego wypowiadania się, nie stronił od żartów, był
łaskawy i życzliwy, a także kochał swoją ojczyznę, nie żywiąc przy tym niechęci do innych krajów. Eneasz pisze również, że sam cesarz, który słyszał to przemówienie kanclerza, skwitował je stwierdzeniem: oby taki człowiek przebywał w mojej radzie285.
W dalszej kolejności Eneasz przechodzi ad meritum, czyli do spraw politycznych.
Zaczyna od stwierdzenia, że w dotychczasowych stosunkach między Austrią a Polską
wiele było rywalizacji, nienawiści czy wręcz otwartej wojny. Trudno się z tym zdaniem nie zgodzić, jednakże zgodnie z diagnozą Sieneńczyka winę za taki stan rzeczy
ponosi wyłącznie strona polska. Aby to udowodnić, przytacza długą listę przewin,
jakich dopuścić się miała ojczyzna kardynała Oleśnickiego względem kraju Eneaszowych chlebodawców. Daleko sięga pamięć dworu habsburskiego, bo aż do czasów
Jadwigi i Wilhelma Habsburga. Pisze zatem Piccolomini, że małżeństwo między nimi

Uerum quid ego de me loquor, qui non sum dignus inter homines computari, quando maximi uiri, immo
et regia sublimitas prestantiam uestram et uenerentur et ament; Enee Silvii Piccolominei Epistolarium
Seculare..., 2007, ep. 179, s. 453.
284
Nam etsi prestantes sunt hi, quos commendatis, ubi tamen cracouiensem antistitem reliquistis, cuius
tanta est probitatis fama, ut nec laudando cresce|re nec uituperando minui possit? Ego prelatum hunc
noui, allocutus sum aliquando et in pluribus tractatibus sum expertus. Nihil tam graue est tanque arduum,
quod is non statim intelligat uideatque finem. Animus illi magnus est, sed rectus. Non solum que presentia
sunt, disponere nouit, sed futura longe premeditatur. Neque prodigus est, ut indignis largiendo facultates
ecclesie dissipet, neque auarus, ut indigentibus non porrigat manum. Sed est elemosine dispensator domusque sua claris hospitibus semper patet. Quicunque Poloniam ingrediuntur oratores aut uiri prestantes,
hunc adeunt, hunc patronum habent, ab hoc honorantur donanturque, in quibus rebus uera liberalitas
recognoscitur. Est in eo clara facundia, multe in ore eius facetie multusque lepos. Non elatus est, non iracundus, non exactor pecuniarum, non uindicte cupidus, sed mansuetus, benignus, periculi declinator atque
contemptor, amator patrie sue et aliene non inimicus. Nihil est, quod illi melius pace communi uideatur.
Omnia eius consilia quieta sunt. Non tamen bellum dissuadet, cum pro tutela regni suscipiendum est,
sed arma non propter uictoriam neque propter iniuriam uindicandam sumenda dicit, sed propter pacem
optinendam; finem belli non rapinam uel gloriam, sed quietem esse debere. Scit preterea, quibus artibus
curia regenda est quibusque modis gubernandus exercitus. Et quamuis prelatus sit sacrarumque religionem
gnarissimus, non minus militie quam in senatu est utilis. Nec egre feras, cesar, si hunc unum tanti facio.
Nanque si eius semper consilia apud reges Polonie ualuisset, aut pax optima inter Austriam Poloniamque
uiguisset aut in bellis, que postea fuerunt, maior Polonorum impetus fuisset auditus; tamże, s. 453–454.
285
Tłumaczenie moje; Utinam, inquit, talis dominus in consilio meo persisteret; tamże, s. 454.
283
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nie zostało dopełnione, a Wilhelm, który miał być władcą Polski (bo Jadwiga dostała
Królestwo Polski w posagu) został przepędzony z kraju. Ponowne małżeństwo Jadwigi
uważa za zbrodnię i podkreśla, że ona, pamiętając o przyrzeczonym jej pierwotnie
małżonku, nigdy nie chciała współżyć z Jagiełłą286. Zaraz potem dodaje, że Austriacy
nie tylko poczuli się skrzywdzeni, bo zostali pozbawieni królestwa, które pochodziło
z posagu, ale doznali także uszczerbku na honorze, kiedy ich panna młoda została
wzięta w konkubinat287.
Kolejnym wyrzutem Eneasza jest sprawa przyjęcia korony czeskiej przez Kazimierza
Jagiellończyka z rąk husytów, a więc heretyków, i wspólna walka Polaków i Czechów
przeciwko legalnemu władcy Albrechtowi Habsburgowi. Choć, jak pisze przyszły papież, Polacy nie splamili się herezją, to jednak sama pomoc udzielona tego typu [ludziom] była wielką zbrodnią288. Polacy także ponoszą winę za to, że Albrecht nie mógł
opanować całego Królestwa Czech ze względu na opór wspieranych przez Polskę husytów. Wypomina wreszcie, że to Polacy zniszczyli porozumienie zawarte niegdyś przez
Zygmunta Luksemburczyka z husyckimi już Czechami przez wysłanie Zygmunta Korybutowicza. Działanie to, jak stwierdza Eneasz, nie tylko przyniosło szkodę Austrii, ale
także całemu Kościołowi289.
Dochodzi wreszcie Piccolomini do sprawy dwóch Władysławów: Warneńczyka
i Pogrobowca. Pisze, że Polacy podburzeni przez niektórych Węgrów najechali ich kraj
i, szydząc z prawa, przywłaszczyli go sobie. Eneasz przypomina Zbigniewowi, że Polacy,
dbając o sprawy cudzego królestwa, swoje zaniedbali, a także stracili wielu ludzi i dużo
pieniędzy. Władysław Jagiellończyk, o którym pisze Eneasz, że był bardzo młody i niewinny, został z premedytacją przez swoich polskich doradców wysłany na wojnę, łamiąc przy tym zaprzysiężony rozejm, i zginął290. Była to jednak śmierć nie z winy własnej króla, ale wspomnianych doradców, którzy w ten sposób chcieli się go pozbyć291.

Nec contenti hoc, abhominandum aggressi facimus memoriaque nostra inauditum scelus adhorsi, reginam, que alteri nupserat, nouo regi coniunxere, quamuis illa prioris mariti memor nunquam uolens nouo
nupto coniacuerit; Enee Silvii Piccolominei Epistolarium Seculare..., 2007, ep. 179, s. 456.
287
In hoc non solum lesi sunt Australes, regno priuati, quod ex dote ueniebat, sed in honore quoque uexati
sunt, dum nupta eorum in concubinatu tenetur; tamże.
288
Et quamuis perfidiam illorum non induerint, magno tamen se crimine polluerunt, dum aduersus iustitiam auxilia talibus prebuerunt; tamże.
289
In qua re non solum Austrie nocumenta illata sunt, que Sigismundo successura noscebatur, sed auctoritas quoque ecclesie et ipsa fides catholica lesa est totaque res publica christianorum; tamże.
290
Kwestia traktowania przez Eneasza rozejmu w Szegedynie, bo o nim mowa, jest o tyle interesujaca, że najpierw wyraźnie stał on na stanowisku, że każdego porozumienia, także z niewiernymi,
należy dotrzymywać (zob. list do biskupa pasawskiego Leonarda: Enee Silvii Piccolominei Epistolarium Seculare..., 2007, ep. 192, s. 488), ale później zmienił zdanie — zob. rozważania o De Europa,
s. 135; zob. przyp. 526.
291
Hinc secutum est, quod dum regno Hungarie nolunt [Poloni uestri] diutius poti|ri, adolescentem regem
contra Teucros armant, quamuis federa essent indutiarum iuramento firmata. Itur in bellum, committitur
286
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Na koniec tego fragmentu Piccolomini dorzuca, że Warneńczyk więcej spotkał złego
z namowy swoich, niż Austriacy by sobie tego życzyli292.
Następnie Eneasz prowadząc ze sobą literacki dialog pyta w imieniu Polaków,
co mogliby zrobić w tej sytuacji. Podkreśla, że tyle krzywd zostało wyrządzonych Austriakom przez Polaków, że sama Polska nie jest w stanie ich zrekompensować. Jego
konkluzja jest prosta: Polacy powinni wreszcie przestać Austrii szkodzić293. Zapewnia, że w ten sposób będzie można odbudować wzajemną życzliwość. Pisze również
o tym, że sami Polacy mają aktualnie kłopot ze znalezieniem króla, który chciałby
nimi rządzić, bo za czasów panowania Warneńczyka dochody Królestwa Polskiego
zostały w większości zastawione. Daje do zrozumienia, że jest to kara za polską pychę294. Pomimo tego retorycznego ozdobnika Eneasz ma rację, pisząc, że panowanie
węgierskie Warneńczyka było powodem poważnego kryzysu finansów królewskich
w Polsce. Piccolomini zachęca Polaków do napisania listów do Czechów i Węgrów,
w których przekonaliby ich do poddania się swojemu legalnemu panu, który przebywa
w Wiedniu oraz do wyrażenia skruchy wobec Fryderyka III, opiekuna Pogrobowca.
Piccolomini radzi także, ażeby rodacy Oleśnickiego nie dbali o Władysława Warneńczyka, który albo umarł, albo, jeśli żyje, wystarczy mu do królowania Polska. W całym
liście prosi Oleśnickiego o pomoc i mediację, w celu osiągnięcia porozumienia między
oboma krajami — oczywiście na warunkach podyktowanych przez Wiedeń.
Czas na kilka refleksji płynących z lektury tego nader ciekawego listu. Po pierwsze, jest on zdecydowanie bardziej wyważony w tonie niż analizowany wcześniej tekst
wysłany do kanclerza królowej Zofii. Widać, że Eneasz czuje respekt wobec swojego
korespondenta, z którym wszak już wcześniej się kontaktował, i do którego grona domowników został zaliczony. Najwyraźniej nie czuł takiego respektu przed całkowicie
sobie nieznanym Stefanem Spiekiem z Biecza.
Piccolomini w liście do Oleśnickiego, choć nie unika zadawania całkiem śmiałych
ciosów Polsce i jej nieżyjącemu już królowi, to jednak stępia ostrze swojej krytyki
przez podkreślanie kilkakrotnie, że nie pisze tego, co wie, ale to, co usłyszał. Oczywiście mógł to być jedynie zabieg retoryczny, ale równie dobrze możemy powiedzieć,
że w ten sposób dawał o sobie znać samokrytycyzm autora. Wreszcie mógł to być
w pełni przemyślany zabieg polegający na podawaniu argumentów w taki sposób, żeby
były łatwiejsze do przyjęcia dla adresata.

prelium. Ibi seu captus est seu occisus Wladislaus penasque non sui criminis (nam ipse per etatem non erat
accusandus) sed suorum consiliariorum delicti dat; tamże, s. 456–457.
292
Sic nobilissimus iuuenis realisque sanguis plus mali incidit ex suorum suasu quam Australes sibi
unquam obtauerint; tamże, s. 457.
293
Queritis forsitan que possit menda reperiri. Nam tot illata sunt per Polonos Australibus damna, ut nec
ipsa Polonia recompensare queat. Ita est. [...] Quid igitur fiet? Nempe sat erit Australibus, si finis tandem
nocendi fiat; Enee Silvii Piccolominei Epistolarium Seculare..., 2007, ep. 179, s. 457.
294
[...] non sunt absque iudicio Dei [kłopoty Polski], qui „superbis resistit” et humiles extollit; tamże.
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Do arsenału zarzutów wysuwanych pod adresem Polski, które znalazły się w czerwcowym liście do kanclerza Spieka, dodał Eneasz szereg nowych. Po pierwsze nigdy
dotąd nie zaprezentował tak spójnej i uporządkowanej wizji stosunków polsko–austriackich, w których oczywiście cała wina spoczywa na Polsce i świadczy o tym nie
tylko postępowanie polskich elit w czasie panowania Warneńczyka, ale także z pieczołowitością opisana przez Eneasza, wroga wobec Habsburgów, polityka dworu
w Krakowie już od lat osiemdziesiątych XIV wieku. Używając argumentów historycznych, aczkolwiek z zastosowaniem łagodniejszych niż poprzednio sformułowań, stawia Piccolomini Polakom coraz cięższe zarzuty. Pisze kilkakrotnie o polskich zbrodniach, w kontekście panowania Władysława III na Węgrzech, wspomina o szkodach,
które Polska wyrządzała nie tylko Austrii (permanentnie od pół wieku), ale przede
wszystkim całemu Kościołowi (w kontekście przymierza z czeskimi husytami). Po raz
pierwszy dowiadujemy się, że Warneńczyk przestał być głównym czarnym charakterem polityki polskiej na Węgrzech (zapewne dlatego, że już nie żył). Był człowiekiem
szlachetnym, jak pisze tym razem Eneasz, ale także bardzo młodym i niedoświadczonym, co zwalnia go z odpowiedzialności za niepowodzenia polityczne i militarne.
Piccolomini dopuszcza myśl, że Władysław Jagiellończyk mógł się uratować z bitwy
i żyje. Jest to o tyle zadziwiające, że jeszcze trzy miesiące wcześniej w liście do Stefana
Spieka krytykował niemiłosiernie każde zdanie, w którym podobna myśl była wyrażona.
Ciężar winy spoczywa teraz na niektórych Węgrach i polskich doradcach króla. Trzeba
pamiętać, że choć większość polskich doradców Władysław odesłał, bo nie zgadzali
się z narzucaną przez Cesariniego linię polityczną kurii rzymskiej, to ci, którzy zostali
(myślę zwłaszcza o Mikołaju Lasockim), prowadzili rzeczywiście szkodliwą dla Polski
i jej władcy politykę, gdy wciągali króla w drugą wojnę turecką, pomimo podpisanego
dopiero co rozejmu na bardzo korzystnych warunkach295. Z pewnością jednak Piccolomini co innego rozumiał pod stwierdzeniem o winie i szkodliwym działaniu polskich
doradców króla niż Zbigniew Oleśnicki, nieprzychylny polityce króla z 1444 roku.
Z wywodu Eneasza wynika, że nie tylko Czechy i Węgry powinny być rządzone
przez Habsburgów, ale także Polska (choć ta ostatnia sugestia była już mocno nieaktualna, z czego także i Sieneńczyk zdawał sobie sprawę). W liście występuje niepokojący brak logiki: Eneasz z jednej strony gani władcę Polski za chęć władania zbyt wieloma państwami (gwoli ścisłości jednym poza swoim własnym), sam jednak zabiega
Na temat rozejmu w Szegedynie: J. Dąbrowski, Władysław I Jagiellończyk..., 1922, s. 145–156;
tenże, Rok 1444. Spór o traktat szegedyński, wstęp J. Garbacik, tł. K. Pieradzka, Wrocław–Warszawa–Kraków 1966; a także O. Halecki, Nowe uwagi krytyczne o wyprawie warneńskiej, „Rozprawy
Wydziału Historyczno–Filologicznego P. A. U.” 70 (1939) oraz tenże, Spór o Warneńczyka, „Teki Historyczne. Polskie Towarzystwo Historyczne na Obczyźnie” 10 (1958) — Halecki uważał, że Władysław nie zaprzysiągł rozejmu i go nie ratyfikował, ale jego poglądy nie zostały w historiografii
zaakceptowane; ostatecznie sprawę wyjaśnił Dariusz Kołodziejczyk: tenże, Traktat szegedyński odnaleziony?, w: Baltica Posnaniensia: Acta et studia, t. 8, Warna 1444. Rzeczywistość i tradycja, pod
red. I. Czamańskiej i W. Szulca, Poznań 1997, s. 119–128.
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i żąda od Polaków poparcia w tych staraniach, o koronę dwóch państw dla krewnego
króla Fryderyka. Innymi słowy to, co gani u Polaków, uważa za moralne i ze wszech
miar uzasadnione, gdy idzie o dynastię, której od kilku lat gorliwie służy.
Wnioski, jakie wyciągnął Piccolomini z dotychczasowych stosunków polsko–austriackich, są zaskakujące i albo świadczą o jego kompletnej nieznajomości historii
i specyfiki relacji Krakowa i Wiednia, albo są dowodem na daleko posunięty cynizm
cesarskiego sekretarza. Sadzę, że odpowiedzią na tak postawione pytanie jest druga
ze wspomnianych propozycji. Eneasz zapewne nie był autorem przedstawionej w liście
argumentacji, ale jej nad wyraz wprawnym wyrazicielem. Jego talent literacki oraz
wysokiej próby umiejętności propagandowe odpowiednio ubrały w słowa i wyostrzyły dostarczoną mu przez kanclerza Schlicka argumentację. To stwierdzenie zdaje się
potwierdzać uwaga samego Eneasza, że opowiedział to, co usłyszał. Dyplomatycznie
nie dodał od kogo, ale to nie było trudne do odgadnięcia dla orientującego się bardzo
dobrze w europejskiej polityce Oleśnickiego.
Nie wiemy, jaką reakcję w Krakowie wywołał omawiany list, ale możemy się domyślać, że był on rozpatrywany razem z wcześniejszym o trzy miesiące listem do kanclerza
królowej Zofii. Ignacy Zarębski tak oto podsumował list i jego recepcję w Krakowie:
Zbigniew swoje argumenty miał, nie uważał jednak na razie za stosowne tłumaczyć się swojemu familiarowi, który niedawno pisał listy w zupełnie innym celu. Na politycznomentorski
wyskok sekretarza cesarskiego nie zareagował listownie. Poczekał z tym do r. 1453, gdy
upadek Konstantynopola dał mu najsilniejszy argument w obronie uniwersalno–rzymskiej
polityki Polski z lat 1440–44296. W innym miejscu dodał jeszcze, że dopiero, gdy w kodeksie przysłanym parę lat później przez Sylwiusza spostrzegł te same zarzuty co do Polski,
pomieszczone w listach do wpływowych osób Europy, odpowiedział na nie prawdopodobnie
po raz pierwszy [...]297.
Na koniec warto jeszcze wspomnieć o dwóch sprawach: po pierwsze, że jest to jedyny list Piccolominiego do Oleśnickiego, w którym sprawy polityczne grają główną
rolę; po drugie, że omawiany list był jakby zapowiedzią zawieszenia broni w stosunku
do Polski i spraw z nią związanych298.
Także we wrześniu 1445 roku napisał Eneasz list do kardynała Jeana Le Jeune299,
w którym porusza sprawę śmierci Warneńczyka, pisząc o krążącej opowieści, według
której król nierozważnie rzucił się na wroga i zmuszony do ucieczki, został dopadnięty

I. Zarębski, Stosunki Eneasza Sylwiusza..., 1939, s. 22.
Tamże, s. 57; Smołucha dodaje także, że na brak odpowiedzi mogła mieć wpływ niska ranga
piszącego (tenże, Kontakty Zbigniewa Oleśnickiego..., 2006, s. 206–207); nie zgadzam się z takim
stwierdzeniem, ponieważ, o czym pisałem wyżej, Oleśnicki z pewnością zdawał sobie sprawę z tego,
kto tak naprawdę stał za listem sekretarza cesarskiego.
298
I. Zarębski, Stosunki Eneasza Sylwiusza..., 1939, s. 23.
299
List wysłany z Wiednia — informacje Wolkana: tenże, I 1, s. 536; Enee Silvii Piccolominei Epistolarium Seculare..., 2007, ep. 184, s. 462–464.
296
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i zabity300. Jest to najbliższa prawdzie wersja, bo rzeczywiście wojsko z królem na czele
rzuciło się na doborowy oddział janczarów301. W wyniku tego nieprzemyślanego manewru, wszyscy musieli ratować się ucieczką, ale nie wszystkim się to udało. Wśród
tych, którzy przypłacili życiem udział w bitwie warneńskiej był, jak wiemy, i Władysław Jagiellończyk.
Drugi list został wysłany do Dénesa arcybiskupa ostrzyhomskiego w październiku
1445 roku302. W tym długim liście sprawa króla Władysława nie została wcale poruszona. Wśród wywodów na temat historii Węgier, o które prosił prymas tego kraju,
umieszcza Piccolomini stwierdzenie, że Polacy byli poniekąd wasalami królów Węgier
i płacili im czynsz303. Trudno dzisiaj dociec, skąd Eneasz miał takie bałamutne informacje.
Do sprawy Warneńczyka wraca natomiast Piccolomini w liście do biskupa pasawskiego Leonarda Laiminga z 28 października 1445 roku304. Autor przytacza całą
historię wstąpienia na tron węgierski króla Polski. Zgodnie z prawdą pisze, że Węgrzy
upominali królową Elżbietę, iż królestwo otoczone zewsząd przez wrogów musi mieć
króla, zatem powinna czym prędzej wyjść za mąż. Panowie węgierscy zdecydowali się
na króla Polski Władysława, który był dotąd uważany za dziecko305. Dalej jednak pisze, że legaci wysłani do Polski, w celu oficjalnego zaproponowania Władysławowi
przyjęcia korony węgierskiej zlekceważyli przesłany im list z wiadomością o narodzinach Pogrobowca i z rozkazem, aby wstrzymać misję. Dodaje przy tym, że nie usłuchawszy rozkazów królowej, albo zostali przekupieni złotem (kto bowiem nie jest zwyciężany podarkami), albo z powodu [wspólnej] nienawiści imienia niemieckiego (ponieważ
rzadko między sąsiadami jest zgoda), jakby nic nie wiedząc o chłopcu, zwrócili się z prośbą
do Władysława i, obiecawszy mu królestwo, zawieźli ze sobą na Węgry oraz Budę oddali
mu na wjeździe w posiadanie306. Inne źródła nie tylko nie potwierdzają wersji Eneasza
o korumpowaniu Węgrów przez Polaków, ale także tego, iż głównym spoiwem
300
[...] dum in circulari disputatione Wladislaum Polonie regem ac Lodouicum dalphinum uiennensem
cunctis orbis regibus atque principibus preferebatis, quorum alter, dum inconsultius hostes aggreditur, coactus fugere uictoriam inimicis suis atque fidei dedit et inter fugiendum interiit, [...]; tamże, s. 463.
301
O wojskowych aspektach bitwy pod Warną zob.: Baltica Posnaniensia: Acta et studia, t. 8,
Warna 1444..., 1997 (szczególnie artykuł K. Olejnika: tenże, Bitwa pod Warną, s. 5–15); K. Olejnik, Władysław III Warneńczyk..., 2007, s. 203–224; E. Potkowski, Warna 1444, Warszawa 2004
(wyd. 1: 1990), passim; M. Bielski, Władysław Warneńczyk na Bałkanach (1443–1444). Dwie wyprawy, Toruń 2009, s. 100–145.
302
List wysłany z Wiednia; Enee Silvii Piccolominei Epistolarium Seculare..., 2007, ep. 189, s. 472–481.
303
[...] Poloni, qui uasalli quodammodo regni uestri censebantur [...]; tamże, s. 474.
304
List z Wiednia; Enee Silvii Piccolominei Epistolarium Seculare..., 2007, ep. 192, s. 485–495.
305
Extorquent denique Wladislaum Polonie regem adhuc ephebum uocari; tamże, s. 485.
306
Tłumaczenie moje; Legati uero in Poloniam missi spretis regine iussibus siue corrupti auro (quis enin
non munere uincitur?) siue teutonici nominis odio (nam raro inter uicinos concordia est) tanquam nihil
de puero scirent, Wladislaum accedunt, promissoque regno secum in Hungariam ducunt sibique Budam
in aduentu tradunt; tamże, s. 486.
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łączącym oba państwa miała być nienawiść do Niemców. To wszystko są informacje
zmyślone, zwłaszcza że po pierwsze, to raczej Węgrom zależało na pozytywnej odpowiedzi z Krakowa (tyle trudu wszak włożyli w wystawienie przez Elżbietę dokumentu,
w którym zgadza się na małżeństwo z Władysławem i na pozbawienie jej syna, wtedy
jeszcze nienarodzonego, tronu w Budzie); po drugie zaś, dlaczego Polacy mieliby przekupywać Węgrów, skoro warunki przez nich stawiane były dla Polski niekorzystne
i budziły uzasadnioną niechęć niektórych kół politycznych?
Eneasz wciąż wysuwa pod adresem Polaków oskarżenia i insynuacje, pisząc m.in.,
że rodacy Władysława, prześladując królową broniącą swego syna, dopuszczali się
wielu grabieży i mordów307. Zaznacza, że wsparcie mieszkańców Węgier dla Władysława było spowodowane przejściem na jego stronę dotychczasowego stronnika Elżbiety,
wojewody siedmiogrodzkiego Mikołaja. O samym zaś królu pisze Eneasz w ciepłych
słowach: był Władysław młodzieńcem, chociaż na twarzy i ciele brzydkim, godnym pochwały ze względu na szczodrobliwość i wielkoduszność. Przemawiał do ludu bez tłumacza,
a tych, których uznał za wyróżniających się cnotą, zjednywał sobie podarunkami; więcej
rozdał, niż sobie zatrzymał. Dlatego, [choć] bogaty na sposób królewski, mógł się wydawać
biedny. Przed żadną trudnością lub niebezpieczeństwem się nie cofał, [takimi] postępkami
zjednał sobie umysły ludu i szlachetnie urodzonych308. Jest to pierwsza i, co ważne, nie
ostatnia pozytywna charakterystyka Władysława, jaka wyszła spod pióra Piccolominiego. Zapewne była ona uzasadniona zniknięciem, w wyniku śmierci króla, źródeł
największych rozdźwięków polsko–austriackich. Ponadto nie bez znaczenia była także
niechętna działaniom i planom Władysława III z 1444 roku postawa polskich polityków (ze Zbigniewem Oleśnickim na czele), a wzmocniona jeszcze poważnym kryzysem finansów królestwa.
Ciąg dalszy narracji Piccolominiego stanowi opis wydarzeń na Węgrzech z niewielką liczbą komentarzy i opinii odautorskich, przez co nie stanowią one większej
wartości w niniejszych rozważaniach. Opisuje m.in. poselstwo posłów Władysława
Warneńczyka do Wiednia w połowie 1443 roku, o którym już była mowa w poprzednim podrozdziale309. Pisze o zachętach płynących pod adresem cesarza, aby włączył
się w przygotowania do wojny przeciw Turcji, a także, aby zawarł z Władysławem pokój. Tym razem wyjaśnione zostały dwa powody cesarskiej odmowy: pierwszym było
to, że nie zostały przekazane królowi Fryderykowi propozycje pokojowe skierowane

Scinditur euestigio regnum et hinc regina puerum defendente, inde Polonis impugnantibus infinite rapine cedesque fiunt; Enee Silvii Piccolominei Epistolarium Seculare..., 2007, ep. 192, s. 486.
308
Tłumaczenie moje; Erat Wladislaus adolescens, quamuis facie et corpore deformis, liberalitate tamen
et animi magnitudine dignus laude. Alloquebatur populum absque interprete, quos uirtute prestantes uiros
nouit muneribus sibi conciliauit, plura donauit quam sibi retinuit. Itaque, diues in modum regis, uideri
tamen pauper poterat. Nulli rei difficili atque periculose se ipsum negauit, quibus artibus et uulgi sibi et
nobilium animos conciliauit; tamże.
309
Zob. s. 62.
307
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do Władysława Pogrobowca, a drugim obawa Wiednia przed wojną, w której król
Polski będzie dzierżył pierwszeństwo, gdyż po zwycięstwie może się on zwrócić przeciwko Austrii310. Widzimy zatem, że dwór cesarski prowadził swoją politykę na podstawie chłodnej kalkulacji tego, co się opłaca, a nie na podstawie religijnego nakazu,
że cesarz powinien bronić chrześcijan przed wrogiem. Zapewne tym, co najbardziej
przeszkadzało cesarzowi włączyć się w walkę obozu chrześcijańskiego była ambicja
polityczna, zgodnie z którą Fryderyk sam chciał kierować tak prestiżowym przedsięwzięciem, a nie uczestniczyć w nim, jako jeden z wielu dowódców.
Eneasz pisze o kampanii 1443 roku i o tym, że Władysław zwyczajem Polaków
(more Polonorum) podawał zbyt wygórowane, zdaniem Sieneńczyka, liczby zabitych
muzułmanów. Podkreśla także, że Jagiellończyk wrócił do Budy, jako triumfator.
W dalszej kolejności opisuje wyprawę z jesieni 1444 roku i stwierdza, że in hoc prelio clarus adolescens aut captus est aut occisus rex Polonie. Nec enim adhuc equata est
notitia ueritati311. To niezwykle ważne zdanie. Nie dlatego, że po raz kolejny Eneasz
wypowiada się dobrze o zmarłym władcy, ale dlatego, że pisze o dwóch prawdopodobnych scenariuszach tego, co się wydarzyło z królem, na równi rozważając wzięcie przez Turków do niewoli i śmierć na polu bitwy. Zaraz potem jednak dodaje,
że wina króla jest bezsporna i dotyczy zrabowania Władysławowi Pogrobowcowi
jego ojcowizny312.
W pewnym momencie Eneasz pisze o tym, że jeszcze długo trudno było uwierzyć
w śmierć Warneńczyka i Cesariniego, gdyż uważano ich za niezwyciężonych, nieśmiertelnych313. Wspomina także o fałszywych listach, jakie sporządzał palatyn Lőrinc oraz
o wysyłaniu do Polski posłów, aby dowiedzieli się czegoś o zaginionym władcy. Dalsza
część listu dotyczy aktualnych jesienią 1445 roku sporów na Węgrzech, w których
Polska już nie uczestniczyła.
Podsumowując, w liście do biskupa pasawskiego pojawiają się negatywne opinie
o polskim panowaniu na Węgrzech, ale są one wyraźnie mniej agresywnie formułowane niż jeszcze pół roku wcześniej. Eneasz łagodnieje i sądy jego stają się bardziej
wyważone. Coraz mniej jest komentarzy i coraz mniej skrajnych opinii. Władysław
przedstawiony został po raz kolejny jako postać pozytywna, i to nie tylko z moralnego
puntu widzenia (już nie jest tylko szlachetnym młodzieńcem, ale także odważnym
Sec quia nec leges pacis offerebantur, que Ladislao regi conducerent nec tutum erat id bellum iuuare, in quo rex Polonie principatum teneret, qui post triumphum (sicut insolentes homines uictoria facit)
aduersus Austria signa uerteret; Enee Silvii Piccolominei Epistolarium Seculare..., 2007, ep. 192, s. 487.
311
Tamże, s. 488.
312
Penas tamen certum est eum dedisse usurpari alieni regi, qui dum spoliare paterno regno Ladislaum
querit, suum amittit. Ceca est nimirum cupiditas hominum, qui non contenti ciuitatibus dominari prouincias querunt, post regnum, nec sic expleti etiam regnis regna cumulare nituntur nescientes quia parua res
est, que uitam eripit homini et omnibus pompis ac dominiis nudum in momento reddit; tamże.
313
Quidam nanque ut inuicte uirtutis illos sciebant sic et immortales esse rebantur, que res per plures mensens
absque nouitate regnum suspendit; Enee Silvii Piccolominei Epistolarium Seculare..., 2007, ep. 192, s. 489.
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i mądrym władcą, choć ciągle z tytułem króla Polski, a nie Węgier). Pojawiają się rzecz
jasna także negatywne opinie o Jagiellończyku, ale ich siła rażenia wydaje się już wyraźnie ograniczona. Polacy w świetle tego listu nie oddziaływali na elitę węgierską za
pomocą morderstw i grabieży, choć i o nich wspomina Eneasz, ale stosując perswazję.
Obok ewidentnych zmyśleń i przeinaczeń pojawia się całkiem spora liczba informacji
prawdziwych. Z rzeczy nowych czytelnik listu dowiaduje się o kolejnej obok kłamliwości cesze narodowej Polaków — skłonności do samochwalstwa i przesady (more
Polonorum, qui de magnis maiora loquuntur314).
Jak widzieliśmy wyraźnie na przykładach przedstawionych w tym rozdziale, Eneasz
wielokrotnie oskarżał Polaków o kłamliwość, stąd naturalnym podsumowaniem tego
podrozdziału wydaje się jego epigramat In Polonum315. Ten krótki utwór można nazwać
fraszką, gdyż skojarzenie z utworami choćby Jana Kochanowskiego nasuwa się samo,
wystarczy porównać tytuły (u Eneasza: In Polonum, Ad Hystrum, Ad Conradum monachum, De Roma, In somnum, In maledicum poetam, In Gallum). Utwory te powstawały
głównie w latach czterdziestych i pięćdziesiątych i przez badaczy nie były często wykorzystywane — dotąd żaden polski badacz twótrczości Piccolominiego nie pokusił się
o ich datowanie. W tym jednak przypadku mamy do czynienia z epigramatem jak ulał
pasującym do listów Eneasza z 1445 roku, stąd moja sugestia, aby przyjąć za czas jego
powstania właśnie ten rok.
Eneasz śmieje się w nim z Polaków, którzy równie łatwo kłamią, jak piją. Przy tej
okazji warto przypomnieć o anegdocie na temat Aleksandra Mazowieckiego, którą
umieścił przyszły papież w tekście swoich komentarzy do dzieła Antonia z Palermo.

3.4. DE VIRIS ILLUSTRIBUS
Zbiór biogramów sławnych ludzi zatytułowany: De viris illustribus (czasami zwany także
De viris aetate sua claris), z pewnością wzorowany na noszącym taki sam tytuł starożytnym dziele Neposa, powstał, jak się na ogół przyjmuje, między rokiem 1445 a 1450316.
Badacze jak dotąd nie podjęli próby datowania pojedynczych biogramów, podobnie
jak nie zrobili tego z omawianym na końcu poprzedniego podrozdziału epigramatem.

314
315

316

Tamże, s. 487.
Enee Silvii Piccolominei postea Pii PP. II Carmina, 1994, 62 (86), s. 131:
In Polonum
Obambulat mille passus milia in die solo,
ut ait, et instat et precatur, et credam.
quis adeo dementiri, quis potest tantum
bibisse, credi ut sibi putet? Polonus ne?
Polonus est tam leuiter, ut bibit, mendax.
Zob. De viris illistribus, 1991, s. 9–10.
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Badacza stosunku Eneasza Sylwiusza do Polski i Polaków szczególnie interesuje w tym
dziele biogram Władysława Jagiełły (De Ladislao rege Polonie)317.
Już pierwsze zdanie opisującego życie Jagiełły fragmentu daje nam wyraźnie odczuć, jaki był stosunek Piccolominiego do tego króla Polski w momencie pisania biogramu (próbą jego datacji zajmę się później). Otóż dowiadujemy się, że Ladislaus rex
Polonie, natione Tartarus, infidelis (nam gentilis erat) propter regnum habendum secta sua
dimissa christianum se fecit. Quid enim regni causa non faciunt homines?318 Zatem już
na wstępie charakteryzuje Eneasz Jagiełłę jako piekielnego pochodzenia poganina, który
tylko dlatego został chrześcijaninem, że był to warunek otrzymania korony polskiej.
Towarzyszące temu wybitnie obraźliwemu zdaniu złośliwe pytanie retoryczne rozwiewa ewentualne wątpliwości czytelnika, co do intencji króla Polski. Eneasz przypisuje
Władysławowi niskie pobudki, nieszczerość (znów zbitka pojęciowa Polacy–kłamcy!)
i, w domyśle, pozorną konwersję (co stanowi echo starych krzyżackich oskarżeń, wysuwanych jeszcze na soborze w Konstancji, a więc równo 30 lat wcześniej).
Po tym sugestywnym wprowadzeniu przechodzi Eneasz do historii Jadwigi i Wilhelma Habsburga. Powtarza się ta sama argumentacja, z którą mieliśmy już do czynienia
w liście z września 1445 roku do Oleśnickiego, a mianowicie pada oskarżenie, iż Polacy pozbawili księcia Austrii władztwa (czyli Królestwa Polski), które córka Ludwika
Węgierskiego (u Eneasza — Karola), a więc żona Wilhelma, dostała w posagu319. Polacy jednak, co stwierdza Eneasz, woleli mieć króla poganina niż Niemca, dlatego zawezwali Władysława (co ciekawe, Piccolomini pisze Ladislaus w odniesieniu do Jagiełły, jak też i Pogrobowca, natomiast w listach konsekwentnie nazywał ich imiennika,
Władysława Warneńczyka, Wladislaus). Wilhelm został wygnany, królową, dosłownie
dawnego króla żonę, nowemu królowi oddali. To zdanie jest bardzo interesujące, dlatego
że pokazuje, iż Wilhelm był uważany już za króla Polski — pytanie tylko przez kogo?
Czy w De viris illustribus Eneasz mówi jedynie w swoim imieniu, czy wyraża, co już
wielokrotnie mu się zdarzało, stanowisko dworu wiedeńskiego? Trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, w odniesieniu do całości biogramu Jagiełły, ale,
rozważając jedynie fragment o Wilhelmie, królu Polski, sadzę, że doszukiwanie się pochodzenia tych słów od przełożonych Piccolominiego jest bardzo prawdopodobne. Historię Jadwigi kończy Eneasz również nienowym dla nas stwierdzeniem, mianowicie,
De viris illistribus, 1991, s. 93–94; w cytatach z tego dzieła stosuję pisownię dużych liter na początku zdania, która nie występuje w wydaniu; chciałbym przypomnieć, że w podrozdziale „Listy
sprzed klęski warneńskiej”, omawiałem dwa fragmenty, w których znajdują się wzmianki o kardynale Aleksandrze Mazowieckim — zob. s. 74–76.
318
De viris illistribus, 1991, s. 93.
319
Tunc in regno erat Wilhelmus dux Austrie, qui reginam filiam Caroli regis Hungarie in uxorem habuerat et regnum Polonie in dotem receperat. Sed Poloni gentilem potius quam theutonicum regem habere
uolentes Ladislaum uocant, Wilhelmum expellunt reginamque ueteris regis coniugem nouo regi tradunt.
Sed illa concubinam se, non coniugem dicens numquam sponte illi coniacuit nec ex eo prolem habuit mortuaque est; De viris illistribus, s. 93.
317
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że królowa uważała się za konkubinę w związku z Jagiełłą, a nie za żonę, nigdy nie
współżyła dobrowolnie z Władysławem oraz nie miała z nim potomstwa. Jak widać,
Piccolomini nie wiedział o narodzinach córki pary królewskiej Elżbiety Bonifacji.
Pierwszy akapit kończy stwierdzenie, że po śmierci Jadwigi Jagiełło ożenił się po raz
kolejny i w wieku stu lat doczekał się potomstwa i, jak dodaje Eneasz, przewyższył
w ten sposób Katona (Starszego) i Masynissę (króla Numidii), chyba że miał pomocnika320. Widzimy zatem, że Eneasz, stosując niedopowiedzenia i złośliwości, sugeruje
tym razem nieprawe pochodzenie synów Jagiełły, z których jeden zaczynał zapewne
w momencie pisania tych słów swoje długie panowanie. Złośliwości złośliwościami,
ale trzeba zwrócić uwagę na to, że i Długosz321 wyrażał pewne wątpliwości, co do tego,
czy Jagiełło rzeczywiście był ojcem synów Zofii322. Informacja Piccolominiego o wieku
Jagiełły w chwili narodzin jego synów, jest najzupełniej nieprawdziwa — z pewnością
nie miał, jak chce Eneasz, stu lat, gdy Zofia Holszańska rodziła Władysława czy Kazimierza, choć rzeczywiście był już zaawansowany wiekiem323. Nie wie także Eneasz,
że Jagiełło, między Jadwigą a niewymienioną z imienia żoną, która dała mu potomstwo, ożenił się jeszcze dwukrotnie i z jedną z tych żon, Anną Cylejską, miał córkę
Jadwigę. Skądinąd zastanawiające jest także, że Eneasz nie wspomina imienia owej
ostatniej żony Władysława Jagiełły, choć z pewnością je znał — pamiętamy list Piccolominiego do jej kanclerza z połowy 1445 roku, w którym pada imię Zofii.
Drugi akapit biogramu Władysława Jagiełły dotyczy bitwy pod Grunwaldem (choć
nazwa pola bitwy nie pojawia się w tekście) 324. Eneasz pisze, że wspomniana wojna

Exhinc alia sibi coniunx data est, ex qua jam centemnis sobolem suscepit, Catonem in hoc et Maxenissam superans, nisi adiutorem habuerit; De viris illistribus, s. 93.
321
Jana Długosza Roczniki czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego, ks. 11, 1415–1430, komitet
red. K. Pieradzka, Z. Perzanowski, Z. Kozłowska–Budkowa i in., tłum. J. Mrukówna, Warszawa
1985, s. 259.
322
Ludwik Bąkowski pisał prawie sto lat temu, że informację o nieprawym pochodzeniu synów
Jagiełły mógł podsunąć Eneaszowi książę Aleksander Mazowiecki, którego rodzina rościła sobie
jeszcze w XV wieku pretensje do korony polskiej; tenże, Książę mazowiecki..., „Przegląd Historyczny” 16 (1913), s. 158.
323
Jedni badacze przyjmują, że urodził się ok. 1352 roku — a więc w chwili narodzin Warneńczyka
w 1424 roku miałby 72 lata (ostatnio Jarosław Nikodem; tenże, Jadwiga. Król Polski, Wrocław 2009,
s. 350–362), a inni, że urodził się 10 lat później, czyli ok. 1362 roku, a więc w chwili narodzin Warneńczyka miałby 62 lata (np. artykuł T. Wasilewskiego, Daty urodzin Jagiełły i Witolda. Przyczynek
do genealogii. Giedyminowiczów, „Przegląd Wschodni”, 1 (1991) 1, s. 15–34; albo praca J. Tęgowskiego, Pierwsze pokolenia Giedyminowiczów, Wrocław–Poznań 1999, s. 124–125).
324
Bellum huic atrox cum Prutenis fuit. Nam circiter ducenta hominum milia in illo prelio fuere ueneratque in eius auxilium Vitoldus dux Lituanie. Circumuenti erant Poloni, dum inordinati essent. Sed Pruteni nolentes uti occasione mittunt araldos, qui Polonos instruant de suo aduentu parentque se in bellum,
animosius consilium magis quam | prudens. Quis enim hostem jam diffidatum moneat? Mittuntur quoque
signa: regi cirothece, Vitoldo ensis. Rex Polonie territus (nam missam audiebat) nescit, quid respondeat.
Sed Vitoldus „Accipio” inquit „libens munera Prutenorum; nam et hunc gladium pariturum mihi hodie
320
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była krwawa (atrox), w bitwie brało udział ok. 200 tysięcy ludzi325, a także, że Jagielle
przybył z pomocą książę Witold. W ogóle postać Witolda w tym pierwszym (z trzech)
opisów bitwy grunwaldzkiej, jakie wyszły spod pióra Piccolominiego, jest pierwszoplanowa. Nie tylko przychodzi z pomocą swojemu bratu stryjecznemu, królowi Polski, ale
wręcz ratuje go, tak że czytelnik biogramu Jagiełły nie ma wątpliwości, kto zwyciężył
Krzyżaków326.
Czytamy także, że Krzyżacy jako szlachetni rycerze nie wykorzystali okazji, aby zaatakować jeszcze nieprzygotowane do bitwy oddziały polsko–litewskie (choć o Litwinach
Eneasz nie wspomina nawet słowem), ale wysłali niegodnemu zaufania (diffidatum)
wrogowi heroldów. Wręczyli oni, jak podaje Eneasz, królowi rękawicę, a księciu miecz.
Król był przerażony (territus), słuchał wtedy mszy i nie wiedział, co odpowiedzieć. Całą
sytuację uratował Witold, który dał heroldom krzyżackim właściwą odpowiedź, podkreślając, że ofiarowany miecz wróży mu jeszcze dzisiaj zwycięstwo. Podczas samej bitwy,
co podkreśla kilkakrotnie Piccolomini, Polacy rzucili się do ucieczki w obliczu wielkich
strat. Jedynie postawa Witolda, który zagrzewał „swoich” do walki, nie tylko uratowała
honor wojsk walczących z zakonem, ale przeważyła ostatecznie szalę zwycięstwa na stronę polsko–litewską. Opis kończy zdanie, z którego dowiadujemy się, że prawie cała
ziemia pruska została opanowana przez Polaków, z wyjątkiem zamku świętej Marii, czyli
oczywiście zamku malborskiego, ale wielki mistrz Ulryk wypędził najeźdźców327. Trzeba
zauważyć, że Eneasz przeoczył fakt śmierci wielkiego mistrza na polu bitwy.
uictoriam spero”. Parantur igitur mox cohortes. Committitur prelium. Jam Poloni in fugam uersi erant
magnaque cede sternebantur. Sed Vitoldus hortatus suos prelium instaurat redireque Polonos in prelium
jubet tantumque uiriliter instat, ut fugatis Polonis suos uictos uictores fecerit. Obtruncati sunt in eo bello
quadrigenti milites Ordinis cum magistro et infiniti alii, moxque tota fere Pruscia excepto Castro Beate
Marie in potestatem Polonorum uenit. Sed Ulricus eos postea expulit, de quo suo loco dicemus; De viris
illistribus, s. 93–94.
325
Na temat liczby rycerstwa biorącego udział w bitwie pod Grunwaldem badacze bardzo się między sobą różnią: S.M. Kuczyński, uważał, że pod Grunwaldem walczyło 27 tys. Krzyżaków, 20 tys.
Polaków, ok. 11,5 tys. Litwinów (tenże, Wielka Wojna z Zakonem Krzyżackim w latach 1409–1411,
wyd. 5: Warszawa 1987, s. 257, 267, 270); M. Biskup, uważa, że odpowiednie liczby wynosiły:
ponad 25 tys., 30 tys. i ok. 11–12 tys. (tenże, Grunwaldzka bitwa: geneza, przebieg, znaczenie, tradycja, Warszawa 1991, s. 49, 54–55); natomiast A. Nadolski te same siły obliczał odpowiednio na:
15 tys., 20 tys. i 10 tys. (tenże, Grunwald. Problemy wybrane, Łódź 2010 [wyd. 1: Olsztyn 1990],
s. 120, 123); ostatnio na temat liczebności wojsk: J. Rajman, Czy duchowni kronikarze potrafili opisać
„wielkie starcie”? Uwagi o bitwie, liczebności i stratach obu armii w świetle źródeł i nowszej historiografii
polskiej, w: Bitwa pod Grunwaldem w historii i tradycji Polski i Litwy, red. J. Rajman, Kraków 2011,
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis 99: Studia Historica 11, wydanie specjalne,
s. 32–46.
326
Wizja taka musiała być jednak trwalsza, bo przetrwała po kilku wiekach w sztandarowych dziełach sztuki polskiej (Bitwa pod Grunwaldem Matejki) czy literatury (Krzyżacy Sienkiewicza).
327
Znany badacz bitwy pod Grunwaldem i źródeł o niej traktujących — Sven Ekdahl — podkreśla, że relacja Eneasza z De viris illustribus jest nader lapidarna i niewiarygodna. Zaznacza przy
tym, że Piccolomini wykrzywił, czy właściwie wywrócił do góry nogami, zapewne pod wpływem
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Po lekturze tego „wojennego” fragmentu biogramu Jagiełły nasuwa się myśl,
że Piccolomini miał nie tylko niewielką wiedzę na temat realiów polsko–litewskiego
państwa w 1410 roku, ale także, że wcale nie rozumiał specyfiki jego funkcjonowania, skoro np. twierdził, że w bitwie grunwaldzkiej brały udział osobno wojska polskie
i litewskie. Choć pisze, że Witold zagrzewał do walki „swoich”, to jednak wszystkie
wydarzenia dzieją się za sprawą Polaków: oni zostali okrążeni przez Krzyżaków i oni
opanowali ziemię pruską w wyniku zwycięskiej bitwy.
Na końcu biogramu wspomina Eneasz o tym, że Jagiełło miał wiele konfliktów
z Zygmuntem Luksemburczykiem o Królestwo Czech; często się mieszał w sprawy
tego państwa, ale nigdy nie wygrał328. Umarł pozostawiwszy dwóch synów, Władysława (tu pisany po raz pierwszy, jako Ladislaus) i Kazimierza, z których pierwszy otrzymał we władanie Polskę, a drugi Litwę. Ostatnie zaś zdanie mówi o plotce, która głosi,
że nie byli to synowie Jagiełły, a jakiegoś rycerza.
Widzimy zatem, że informacje Eneasza są swego rodzaju mieszaniną prawdy, półprawdy, przeinaczeń i wreszcie nieprawdy. Wypada jednak stwierdzić, że więcej jest
przeinaczeń i nieprawdy. Już sam dobór informacji jest zastanawiający. Wynika z niego, że Piccolomini po prostu niewiele wiedział o Jagielle, jako władcy i człowieku. Nie
napisał nic o tym, jak on wyglądał, jak się zachowywał, jakim był monarchą, politykiem (starożytne opisy władców nie mogły się obejść bez charakterystyki wyglądu i zachowania władcy). O jego zdolnościach dowódczych i roli pod Grunwaldem nie pisze
prawie nic, a z informacji, jakie umieszcza, powstaje obraz monarchy przestraszonego
(territus) w obliczu krzyżackiego poselstwa, po prostu nieudolnego. Najgorzej wypada
jednak Władysław Jagiełło jako chrześcijanin. Obraz króla jest pod tym względem kalką krzyżackiej propagandy uprawianej w pierwszej połowie XV wieku, której ważnym
elementem były mowy posłów zakonnych na soborach w Konstancji i Bazylei, a także traktaty duchownych niemieckich329. Mowy antypolskie wygłaszane przez posłów

Krzyżaków, wykorzystywane przez polską propagandę opowieści o pobożności polskiego króla
i pragnieniu pokoju tak, iż w relacji Eneasza staje się on władcą strachliwym i pozbawionym wiary
w zwycięstwo; zob. tenże, Grunwald 1410: studia nad tradycją i źródłami, tłum. M. Dorna, Kraków
2010, s. 233–234.
328
Is Ladislaus cum Sigismundo plures lites habuit de regno Bohemie, sepius se intromisit, sed numquam
obtinuit; De viris illustribus, s. 94.
329
Wystarczy przypomnieć o obelżywym paszkwilu Jana Falkenberga z 1412 roku: Satyra przeciw
herezji i innym niegodziwościom Polaków oraz ich króla Jagiełły, a także o jego traktacie z czasów soboru w Konstancji, pt. Księga o doktrynie władzy cesarza i papieża, w którym oskarża Polaków o sojusz
z poganami, niszczenie Kościoła i herezję; wydanie tekstu satyry: Z. Włodek, La Satira de Jean Falkenberg, texte inedit avec introduction, „Mediaevalia Philosophica Polonorum” 18 (1973), s. 51–120;
opracowanie: J. Fijałek, Dwaj dominikanie krakowscy: Jan Biskupiec i Jan Falkenberg. W pięćsetną rocznicę odwołania satyry antypolskiej Falkenberga w Rzymie 1424, w: Księga pamiątkowa ku czci Oswalda Balzera, t. 1, Lwów 1925; Z. Włodek, Odnaleziona „Satyra” Falkenberga, „Studia Historyczne”
14 (1971) 4, s. 477–491 (tam dalsza bibliografia).
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krzyżackich na soborze w Bazylei w 1434 i 1435 roku nie zrobiły wielkiego wrażenia
na Eneaszu, bo ani słowem o sporach polsko–krzyżackich w tym czasie nie wspomniał.
Pokazuje to, że i tym razem uwagi krytyczne na temat Polski wysuwane były pod wpływem dworu wiedeńskiego Habsburgów, gdzie Eneasz przebywał i pracował.
Na koniec kilka słów na temat datacji biogramu Jagiełły. Biorąc pod uwagę informacje w nim zawarte i nieukrywaną niechęć Piccolominiego do polskiego króla,
sądzę, że podobnie jak epigramat Na Polaka, biogram ten powstał w 1445 roku.
Sprawy polskie — szeroko rozumiane — poruszone zostały w tekście De viris
illustribus także w biogramie Zygmunta Luksemburczyka330. Po opisie zdobycia Pragi
(zapewne w 1420 roku) napotykamy na bardzo dziwną informację: Regnum quoque
Polonie administrauit331. Trudno dociec, o co właściwie Eneaszowi chodziło, bo jedyna
propozycja (zresztą niezrealizowana) rządów opiekuńczych nad Polską została złożona
Zygmuntowi za małoletniości Władysława Warneńczyka w 1434 roku, w kontekście
planów ożenienia tego ostatniego z wnuczką cesarza Anną332. Takie wytłumaczenie
jest raczej mało prawdopodobne, gdyż sprzeciwia się temu kompozycja biogramu cesarza. Bezpośrednio po wspomnianym kłopotliwym zdaniu przechodzi Piccolomini
do opowiedzenia pokrótce propozycji podniesienia do godności królewskiej Witolda,
kończąc ten fragment na śmierci księcia, która miała miejsce w 1430 roku333. Widzimy jednak, że nawet najdziwniejsze i pozornie całkowicie niewiarygodne wiadomości,
podawane przez Eneasza, są echem prawdziwych zdarzeń.
W biogramie zaś Albrechta II Habsburga, ojca Władysława Pogrobowca, czytamy
o wojnie tegoż władcy o Czechy z Polakami, którzy sprzymierzyli się z heretyckimi husytami (w 1438 roku)334. Natomiast w biogramie cesarzowej Barbary, żony Zygmunta,
spotykamy wzmiankę o tym, że po śmierci męża wyjechała z wielką ilością złota i srebra do Polski, gdzie została schwytana i obrabowana. Jest to kolejna informacja nieprawdziwa. Długosz, który był z pewnością lepiej poinformowany, podaje, że w Polsce
otrzymała zamek, miasto i ziemię sandomierską i żyła przy obfitości wszystkiego335, natomiast wcześniej rzeczywiście została obrabowana i uwięziona, ale przez swojego zięcia — króla Albrechta II. Poza wspomnianymi fragmentami istnieją jeszcze nieliczne
wzmianki czysto informacyjne, w których pojawia się nazwa Polska lub Polacy, ale nie
wnoszą one niczego nowego do naszych rozważań.
De viris illustribus, s. 51.
Tamże.
332
Zob. Jana Długosza Roczniki..., ks. 11 i 12, 2009, s. 158.
333
Exin cum Poloni sibi essent infesti, Vitoldum, magnum ducem Lituanie, sibi conciliauit, quem etiam
in suis dominiis uisitauit obtulitque sibi coronam; nam Lituaniam, cum esset amplissima patria, in regnum
erigere uolebat, ut a jugo Polonorum reduceret. Jamque inutilis Polonis Vitoldus cun Lituanis rem aggrediebatur, sed ante mortuus est quam res perfici possit. Cum apud eum Sigismundus foret, omni die noua
munera recepit; De viris illustribus, s. 51.
334
Tamże, s. 56–57.
335
Jana Długosza Roczniki..., ks. 11 i 12, 2004, s. 214.
330
331
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3.5. LISTY PICCOLOMINIEGO
Z DRUGIEJ POŁOWY LAT CZTERDZIESTYCH
Druga połowa lat czterdziestych XV wieku przyniosła zmianę stosunku Eneasza Sylwiusza do Polski i Polaków. Już w ostatnich miesiącach 1445 roku widać było symptomy nadciagającej zmiany. Nie była jednak ona ani natychmiastowa, ani jednorazowa,
dlatego też w tym podrozdziale zajmę się przedstawieniem ewolucji poglądów Piccolominiego pod koniec lat czterdziestych XV wieku.
Eneasz Sylwiusz Piccolomini 4 stycznia 1446 roku napisał list336 do Giovanniego
Campisio, w którym poinformował swojego przyjaciela o tym, że Warneńczyk, chociaż
został zabity, ciągle robi nadzieję na swój powrót337. Widać, że Sieneńczyk był już mocno
poirytowany ciągłym wyczekiwaniem poległego władcy, bo powyższe zdanie okrasza
złośliwym i prześmiewczym komentarzem: może któryś z Polaków mógłby na modłę Orfeusza skłonić za pomocą pieśni srogich panów [królestwa] cieni i błaganiami [ich] wyprosić, aby zwrócili Władysława338.
W innym liście339, wysłanym 6 marca do tego samego Giovanniego Campisio,
Eneasz wraca do znanego nam oskarżenia Polaków o skłonności do posługiwania się
kłamstwami. Omawiając sytuację na Węgrzech stwierdza, że wieść o śmierci króla już
została przyjęta, a zatem kłamstwo nie może dłużej rządzić, stąd palatyn Lőrinc Hédervári musiał uciec się do innych, nowych oszustw. W tym kontekście pisze Eneasz
o figmentum Polonicum, czyli o „polskim zmyśleniu/kłamstwie”340.
W kolejnym interesującym nas liście341, wysłanym ponad rok po poprzednim,
bo 26 czerwca 1447 roku do Jana notariusza miasta Pilzna, pisze Eneasz (już elekt
triesteński, jak sam na początku zaznacza), że wspomniany notariusz w liście do niego określił Piccolominiego m.in. jako płód Antychrysta, a to wszystko jest tak samo
prawdziwe, jak pogłoska głosząca, że król Polski żyje342. Ta wiadomość, choć marginesowa, jest o tyle interesująca, że jesteśmy już prawie trzy lata po bitwie pod Warną,
a na relacje Piccolominiego o polityce bieżącej wciąż kładzie się cieniem historia króla
Władysława.

List wysłany z Wiednia; Wolkan II, ep. 2, s. 4–6.
Tłumaczenie moje; Polonus adhuc spem sui reditus facit, quamvis est mortuus; tamże, s. 6.
338
Tłumaczenie moje; Forsitan aliquis Polonorum in modum Orphei inmites poterit flectere cantibus
umbrarum dominos et prece supplici, ut Vladislaum reddant; tamże.
339
List z Wiednia; Wolkan II, ep. 4, s. 24–28.
340
Sed Laurentius palatinus non immemor suarum artium, ubi jam sibi figmentum Polonicum minime
amplius prodesse perpendit — nam mors Vladislai, Polonie regis, omnibus persuasa est, quia non potest
mendatium diu latere, — novum deceptionis genus excogitavit; tamże, s. 25.
341
List z Wiednia; Wolkan II, ep. 18, s. 53–54.
342
Pulle Gallice me comparas et Antichristi partui taleque meum existimas nomen, qualem de vita regis
Polonie rumorem predicant sui; tamże, s. 53.
336
337
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Na temat Węgier i zmarłego króla Władysława Warneńczyka pisał jeszcze Eneasz
w liście do papieża Mikołaja V z 25 listopada 1448 roku343. Piccolomini wspomina,
że minęły właśnie (15 dni przed wysłaniem listu) cztery lata od śmierci kardynała
Giuliana Cesariniego i króla Władysława. Sieneńczyk pisze, że ich szczęśliwe dusze
(felices anime) utraciły w bitwie ciała i przeniosły się do ojców (ad patres migrarunt)344.
Jest to pierwsza wyłącznie pozytywna opinia Eneasza o królu Władysławie. Widać
po niej, że przeszedł długą wewnętrzną drogę, na której (zapewne w czasie, gdy przyjmował kolejne stopnie sakramentu święceń na przełomie lat 1446–47) stracił wiele
ze swoich krytycznych uwag, jakie jeszcze trzy lata wcześniej z gorliwością wysuwał
w licznych listach. Przechodząc jednoznacznie i ostatecznie do obozu papieskiego,
musiał zmodyfikować swoje dotychczasowe poglądy i zapatrywania. Nie bez wpływu
na jego postawę wobec Polski i jej zmarłego króla były ówczesne, dodajmy — coraz
lepsze, stosunki polsko–austriackie345.
Następny list, który warto zaprezentować, powstał dopiero na początku 1450 roku.
Zanim jednak do niego przejdę, czas na kilka słów podsumowania. Od początku
1446 roku do początku 1450 roku, a więc przez cztery lata, Piccolomini wspominał o Polsce i Polakach jedynie cztery razy, a więc średnio raz na rok. Ponadto nie
wszystkie wzmianki dotyczą Polski jako kraju lub jej mieszkańców, ale ograniczają się
wyłącznie do nieżyjącego od początku listopada 1444 roku króla Władysława Warneńczyka. Wszystko to świadczy o gwałtownym zmniejszaniu się zainteresowania Polską Eneasza Sylwiusza. Ale powstaje pytanie, czy to zainteresowanie wcześniej rzeczywiście istniało i, jeżeli tak, czym było motywowane? Moim zdaniem to gwałtowne
tąpnięcie w zainteresowaniu Eneasza Polską pokazuje w jaskrawym świetle, jaka była
natura tej fascynacji — choć to słowo zdecydowanie na wyrost. Wcześniejsze częste
w listach Eneasza informacje o Polsce i Polakach były spowodowane tylko i wyłącznie
aktualnym rozwojem sytuacji międzynarodowej, słowem, polityką. Nie było tam ani
zwykłej ludzkiej ciekawości, ani tym bardziej podziwu dla wielkiego kraju w Europie
Środkowo–Wschodniej. Pisał o nim Piccolomini, ponieważ interesował się bardzo,
także z przyczyn zawodowych, jak byśmy dziś powiedzieli, Węgrami, a polityka tego
kraju była przez kilka lat ścisłe połączona z polityką polską. Tylko tyle i zarazem aż tyle.
Po tych kilku wzmiankach związanych z Polską (jedynie przez osobę zmarłego króla) i rozproszonych po rozmaitych, ale nielicznych listach z drugiej połowy lat czterdziestych, przechodzę do kolejnego, czwartego już listu Piccolominiego do kardynała
Zbigniewa Oleśnickiego, który został wysłany 23 lutego 1450 roku346. Eneasz nazywa
List wysłany z Wiener–Neustadt; Wolkan II, ep. 23, s. 72 nn.
Tamże, s. 74.
345
Zarówno Polska, jak i Austria wróciły w 1447 roku do obediencji rzymskiej; Polska nie przejawiała ambicji zdobycia panowania na Węgrzech i w Czechach, co w pierwszej połowie lat czterdziestych było głównym powodem wzajemnych waśni.
346
List wysłany z Wiener–Neustadt; Wolkan II, ep. 41, s. 158–160.
343
344
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Oleśnickiego kardynałem tytułu św. Pryski347, a także szczególnym swoim panem (domino suo singulari, Eneas, episcopus Tergestinus [...])348.
Na początku listu pisze Eneasz o tym, że Jan Długosz349, sekretarz Oleśnickiego,
dostarczył mu list od biskupa krakowskiego350. Samego kanonika krakowskiego, który
wtedy udawał się do Ziemi Świętej i przejazdem przez Wiedeń wstąpił na dwór króla
rzymskiego, aby przekazać wspomniany list, Eneasz określa słowami non eloquentia
quam probitate minor351.

Latem 1447 roku po złożeniu obediencji Mikołajowi V Zbigniew Oleśnicki otrzymał potwierdzenie tytułu kardynalskiego, jaki otrzymał jeszcze w 1439 roku od Eugeniusza IV, z tytułem św. Pryski
na Awentynie (Feliks V przyznał mu inny kościół tytularny, św. Anastazji u podnóża Palatynu).
348
Wolkan II, s. 158.
349
Literatura dotycząca życia i twórczości Jana Długosza jest bardzo obszerna, dlatego ograniczę się
jedynie do pozycji książkowych z ostatnich 30 lat, poczynając jednak od jednej pracy nieco starszej:
J. Mrukówna, Jana Długosza życie i twórczość, Nauka dla Wszystkich nr 162, Kraków 1972; Dlugossiana — studia historyczne w pięćsetlecie śmierci Jana Długosza, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, 561, Prace Historyczne, z. 65, Kraków 1980; Jan Długosz: w pięćsetną rocznicę śmierci;
materiały z sesji (Sandomierz 24–25 maja 1980 r.), pod red. F. Kiryka, Olsztyn 1983; U. Borkowska,
Treści ideowe w dziełach Jana Długosza: kościół i świat poza kościołem, Instytut Geografii Historycznej
Kościoła w Polsce nr 1, Lublin 1983; Polska Jana Długosza, pod red. H. Samsonowicza, Warszawa
1984; Dlugossiana: studia historyczne w pięćsetlecie śmierci Jana Długosza, cz. 2, Referaty i komunikaty wygłoszone na międzynarodowej sesji w Krakowie w dniach 23 i 24 października 1980 r., Zeszyty
Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, 702, Prace Historyczne, z. 76, red. Stanisław Gawęda,
Kraków 1985; P. Dymmel, Tradycja rękopiśmienna Roczników Jana Długosza: studium analityczne
ksiąg X–XII, Warszawa 1992; W. Szelińska, Śląsk w piśmiennictwie Jana Długosza, Prace Monograficzne Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie nr 159, Kraków 1993; A. Boczkowska, Jan Długosz
a legenda o rzymskim pochodzeniu Litwinów, Warszawa 1994; M. Koczerska, Familiares Jana Długosza,
Warszawa 2000; R. Sobótka, Władca a społeczeństwo w „Rocznikach” Jana Długosza: zagadnienie
powoływania władcy, Warszawa 2002; J. A. Wojtczak–Szyszkowski, „Żywot świętej Kingi” Jana Długosza: studium nad językiem i stylem, Paprotnia 2004; R. Sobótka, Powoływanie władcy w Rocznikach
Jana Długosza, Monografie — Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005; A. Nalewajek, Dokument w Rocznikach Jana Długosza, Prace Wydziału Historyczno–
Filologicznego — Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II,
124, Lublin 2006; A. Pilichowska, Arystokratka i święta: wzorce dobrej władczyni w Annales... Jana
Długosza, Warszawa 2007;
350
List ten niestety nie zachował się. Wiemy, że wcześnie, bo na przełomie 1448 i 1449 roku,
Jan Długosz dostarczył Piccolominiemu list od Zbigniewa, na który Eneasz odpisał i powierzył go
Andrzejowi Gałce z Dobczyna. Żaden z tych listów się nie zachował, a ponadto Andrzej Gałka
z Dobczyna został w owym czasie oskarżony o sprzyjanie herezji husyckiej i listu adresatowi nigdy
nie dostarczył; zob. I. Zarębski, Stosunki Eneasza Sylwiusza..., 1939, s. 58; J. Smołucha, Kontakty
Zbigniewa Oleśnickiego..., 2006, s. 207; Eneasz miał okazję z Andrzejem Gałką zetknąć się osobiście
podczas swojej wizyty w Czechach w 1451 roku — całe wydarzenie dokładnie opisuje i analizuje
Zarębski: tenże, Stosunki Eneasza Sylwiusza..., 1939, s. 38–39.
351
Wolkan II, s. 158.
347
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Po tym stwierdzeniu następuje wspaniała pochwała łaciny, jaką został napisany
list Zbigniewowy. Piccolomini określa go litteras et ornatissimas et humanissimas352. Pisze także, że list sprawił mu wielką przyjemność (voluptas) i pociechę (consolatio).
Komplementom nie ma końca353. Gratuluje mu także godności kardynalskiej i podkreśla, że została ona przyznana biskupowi krakowskiemu w pełni zasłużenie354. Następnie wraca Eneasz do pochwały łaciny Zbigniewa, twierdząc np., że list biskupa
krakowskiego non ex Polonia sed ex ipsis Athenis transivisse videntur355. Zaraz dodaje,
że dotąd nieraz pisał o Polsce bez zastanowienia. Rzecz jasna, nie kaja się w tym miejscu Piccolomini za to, co pisał o polityce polskiej, ale jedynie za nieodpowiadające
prawdzie opinie o poziomie polskiej kultury356. Komplementy ciągną się dalej: Piccolomini zrównuje styl literacki Oleśnickiego z twórczością włoskich humanistów (Non
minores, ut tue docent littere, Polonorum sunt quam Italorum munditie)357. Dodaje także,
że naród, którego przedstawiciele taką wspaniałą łaciną się posługują, należy wywyższać pod niebiosa358. Po tych pochwałach Piccolomini pisze jeszcze, że w odpowiedzi
na prośbę Oleśnickiego, polecił skopiować swoje listy i, kiedy Długosz będzie wracał
z podróży, da mu je. Przy okazji umniejsza wartość swojej twórczości, stwierdzając,
że epistolarum mearum volumen, quod expostulas, minus libenter tradam, quia non est
tersum neque ad tuum morem limatum359. Jest to rzecz jasna stwierdzenie przesadzone,
jeden z wielu przykładów Eneaszowej kurtuazji.
Jak należy interpretować tę lawinę komplementów skierowanych pod adresem
biskupa krakowskiego? Dotychczasowi badacze związków Piccolominiego z Polską
i Polakami podkreślali przesadność napisanych przez Eneasza słów: Ignacy Zarębski
uważał, że na komplementy Eneasza miały wpływ podarunki, które przez Długosza
przekazał sekretarzowi króla rzymskiego biskup krakowski. Piccolomini, który nie mógł
Tamże.
Audivi non sine grandi letitia, quod de tam sublimi cardinalatus dignitate significasti, verebar nanque
semper, ne magis obtrectatorum perversitas quam tua virtus posset, ut sepe solet accidere, quod probitas
laudatur et alget; tamże.
354
Accepit laudes tuas pontifex | maximus nec potuit legitime certanti non largiri rationem. Magnus
honor tibi, magna est gloria tua, inauditum antea precium. Tres tibi Romani pontifices ordinis amplissimi
dignitatem ultro contulerunt, nec mirum. Non tam de ornari rubeo galero quam tua sapientia tuoque
nomine sancte sedis apostolice crediderunt augeri majestatem; tamże, s. 158–159.
355
Tamże, s. 159.
356
Scripsi nonnunquam ego in Poloniam nec, quid scriberem, satis adverti. Non existimabam, aquilonares
homines litterarum sequi delitias; tamże; Ignacy Zarębski twierdził, że mogła to być retraktacja za
słynny list do kanclerza królowej Zofii, gdzie padło pogardliwe zdanie o „krakowskim laurze”: tenże,
Stosunki Eneasza Sylwiusza..., 1939, s. 59, przyp. 1.
357
Wolkan II, s. 159.
358
Commendata natio et in celum laudibus efferenda Polonorum, qui quamvis ad Italiam, ubi nunc est
facundie saturgio, medios habent vel Theutonicos vel Hungaros, prius tamen quam illi fontem adierunt
limpidissimisque potati limphis splendorem eloquentie domum retulerunt; tamże.
359
Tamże.
352
353

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

Listy Piccolominiego z drugiej połowy lat czterdziestych

103

nic kosztownego wysłać swojemu korespondentowi (nie należał do osób zamożnych),
rewanżował się dobrym słowem360. Piotr Jastrzębski twierdził natomiast, że wszystko
to, co pisał Eneasz Oleśnickiemu, było udawane i służyło celom politycznym361. Inni
jeszcze badacze pozostawiają tę kwestię bez żadnego komentarza (Smołucha362).
Zgadzam się ze stwierdzeniami, iż pochwały Eneasza były przesadzone — bowiem
edukacja Zbigniewa, a także pisarzy jego kancelarii, choć wszyscy oni byli dobrze wykształceni, była jeszcze na wskroś średniowieczna, a nie humanistyczna (co innego
zainteresowania literackie). Choć argument Ignacego Zarębskiego, jaki przytoczyłem powyżej, jest niepozbawiony racji, to jednak rozstrzygająca informacja znajduje
się w wydaniu listów Piccolominiego. Podobne komplementy formułował on także
i do innych korespondentów, żeby wymienić Adama z Moleyns (Anglia)363, Niklasa
Wyle (Niemcy)364 czy Gregora Heimburga (Niemcy)365. Dotychczasowi badacze życia
i twórczości Piccolominiego nie wiedzieli o tym i traktowali pochwały łaciny Oleśnickiego jako ewenement w twórczości epistolograficznej Eneasza Sylwiusza.
W tym miejscu koniecznie trzeba wspomnieć o zachowaniu Eneasza, gdy otrzymał przekazany przez Długosza list od Oleśnickiego. Sam Piccolomini jednak słowem
o swoim zachowaniu nie wspomina, dlatego też musimy sięgnąć po list Jana Długosza
do jednego z możnowładców — być może Jana Tęczyńskiego — z maja 1450 roku366.
Długosz określa Eneasza, jako magnae prudentiae et excelsi ingenii vir pontifex tergestinus, dominus Eneas, homo inter praestantiores aevi nostri scriptores numerandus, qui aula
caesaream latiali eloquentia reddit celebrem, et iterum omnium summa maior eo dependet367.
Dalej opisuje niecodzienną z pewnością na dworze cesarskim sytuację: Piccolomini,
nie mogąc się powstrzymać od zachwytu nad wspaniałością listu Oleśnickiego, obnosił go po całej kancelarii cesarskiej i czytał na głos wobec dworzan Fryderyka III;
jednocześnie chwalił list i dziwił się, że z takiej barbarii mógł dostać taki wymowny
i czysty tekst łaciński. Wyrażał się przy tym wcale niedelikatnie i dokuczał Niemcom

Zarębski, Stosunki Eneasza Sylwiusza..., 1939, s. 60.
Z listów jego pisanych z Wiednia do Zbigniewa widać, iż pragnął się zbliżyć do Polaków, dla których
wobec Oleśnickiego udawał przyjaźń [...]; P. Jastrzębski, Papież Pius II wobec Polski..., 1908, s. 7.
362
J. Smołucha, Kontakty Zbigniewa Oleśnickiego..., 2006,s. 207.
363
Wolkan I 1, ep. 143, s. 325.
364
Wolkan III, ep. 47, s. 98–101.
365
Wolkan II, ep. 25, s. 79–81; zob. także: J. Helmrath, „Vestigia Aeneae imitari”. 2002, s. 134–135,
przypisy 123–127.
366
Ze względu na liczne błędy w wydaniu tego listu, jakie zawiera Codex epistolaris saeculi decimi
quinti, korzystałem z edycji listu pomieszczonej w pracy: Humanizm i reformacja w Polsce. Wybór
źródeł dla ćwiczeń uniwersyteckich, wyd. I. Chrzanowski i S. Kot, Lwów–Warszawa–Kraków 1927,
s. 50–53 (wydawcy piszą, że list ten został wysłany do Zbigniewa Oleśnickiego, ale treść wyraźnie
temu przeczy — już Zarębski zwrócił na to uwagę: tenże, Stosunki Eneasza Sylwiusza..., 1939, s. 59).
367
Tamże, s. 51; jakże różni się ta wypowiedź od późniejszych wzmianek Długosza o Sieneńczyku — zob. Jana Długosza Roczniki..., ks. 12, 2009, s. 352–353.
360
361
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mówiąc: List ten, Niemcy, którzy teraz całym Imperium Rzymskim rządzicie, przynosi wam
wstyd, jest on także tak ozdobnie i mądrze napisany, że naprawdę boję się, czy sam godnie
potrafię nań odpisać. Okazuje się, że Polacy mają bardzo szlachetne umysły i umieją ich
użyć do rzeczy tak trudnych, wasze zaś, jak się teraz przekonywam, są tępe i zaniedbane,
bo przecież w całych Niemczech nie znalazłby się nikt, kto by równie pięknie i misternie
umiał się wypowiedzieć368.
Sądzę, że przekaz Długosza jest wiarygodny, choć podejrzewam, że nieco podkoloryzowany. Do tego wniosku skłania mnie m.in. wspomniana powyżej korespondencja
z Niklasem Wyle lub Gregorem Haimburgiem, do których Piccolomini pisał podobne
pochwały. Być może rację ma Zarębski, twierdząc, że opisana przez Długosza scena
została specjalnie ad hoc zainscenizowana przed oczyma polskich posłów369. Ja jednak
skłaniałbym się ku zdaniu, że reakcja Eneasza mogła być w danym momencie szczera
i nieudawana. Znamy jego pedanterię w stosunku do języka łacińskiego — potrafił
ganić swoich przyjaciół, i to nie tylko za zły styl i błędy ortograficzne, ale nawet za
nieelegancki (czyli niehumanistyczny) charakter pisma370.
Już 16 lipca 1450 roku wysyła Eneasz kolejny list do Zbigniewa Oleśnickiego371.
Zaczyna od stwierdzenia, że czekają już na posłańca biskupa krakowskiego przepisane
w Wiedniu listy świeckie372 przyszłego papieża, tj. spisane do 1445 roku włącznie.
Wyjaśnia od razu, że listy świeckie zawierają wiele niedorzeczności (ineptias) i głupot
(stultitie). Ręczy za to, że przygotowane w późniejszym czasie listy duchowne będą
już inne373. Pod koniec tekstu wspomina o liście, który napisał do prepozyta trydenckiego, aktualnie przebywającego w Krakowie — Stanisława Sobniowskiego (jego
imienia i nazwiska zresztą Eneasz nie wymienia), w którym prosi go o zrezygnowanie
Cytat za: I. Zarębski, Stosunki Eneasza Sylwiusza..., 1939, s. 60; Circumtulit enim et per caesaream
cancellariam, et per regios consiliarios, de qua loquor, Cardinalis nostri epistolam, et illam coram legens
magna extulit laude simulque admirans, quod ex nostra barbarie ita disertum atque lotum sermonem
excepisset, Almanos huiusce verbis carpebat: „Ingerit vobis domini Almani, a quibus nunc Romanum
gubernatur imperium, non mediocrem haec, quam gesto, turpitudinem epistola, adeo et ornate et graviter
composita, ut satis reformidem, si ei debitum queam reddereresponsum. Declarat insuper Polonos habere
nobilia ingenia et ea in rebus et praeceptis arduis versari, vestra vero ita nunc constat esse aut tarda aut
neglecta, ut nemo ex omni possit dari Almania, qui pari lepore verba exornet”; Humanizm i reformacja...,
1927, s. 51.
369
I. Zarębski, Stosunki Eneasza Sylwiusza..., 1939, s. 60.
370
Zob. A. Petrucci, Il libro manoscritto, w: Letteratura italiana, dir. da A.A. Rosa, t. 2, Produzione
e consumo, Torino 1983, s. 520.
371
List wysłany z Wiener–Neustadt; Wolkan II, ep. 41, s. 160–162.
372
Duo sunt epistolarum volumina, alterum secularium, alterum pontificalium. Seculares sunt littere,
quas ante pontificatum mihi delatum conscripsi; quicquid postea scriptum est, ex pontificio nomen habet.
Cum redii ex Tergesto, comperi alterum volumen absolutum secularium litterarum; tamże, s. 161.
373
Pontificalium litterarum liber, cujus faciam copiam, minus enim stultitie et plus, ut mihi videtur, nervorum habet plusque salis, nisi senescentes desipimus et opera nostra plus equo diligimus, quod non poetarum
modo sed omnium scriptorum commune vitium est; tamże.
368
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z posiadanej przez niego prepozytury i przyjęcie rocznej pensji w gotówce. Wobec braku odpowiedzi Piccolomini zwraca się o pomoc do Oleśnickiego374.
Sieneńczyk kończy list peanem na cześć króla Polski, którego także nie wymienia
z imienia, zachwalając jego cnoty i twierdząc, że tylko człowiek bezbożny i nieludzki
mógłby ich nie docenić. Prosi także Zbigniewa, aby ten polecił go królowi polskiemu,
którego nazywa „swoim panem”375. Dotychczasowi badacze życia i twórczości Piccolominiego nie zauważyli zupełnie tego znamiennego zakończenia listu. Tymczasem Eneasz nigdy dotąd nie szukał poparcia u królów Polski, wręcz przeciwnie, dwóch poprzedników teraz wysławianego Kazimierza Jagiellończyka traktował w swoich pismach bez
żadnej taryfy ulgowej, krytykując ich bez litości. Teraz natomiast nazywa Kazimierza
„swoim panem” i prosi Oleśnickiego o rekomendację. Jest to najlepszy i najdobitniejszy
objaw przemiany ideowej Eneasza. Nie tylko jako duchowny złagodniał w swojej korespondencji, ale także rozpoczął proces odwoływania wielu swoich dotychczasowych
poglądów. Tak jak według Zarębskiego pochwała kultury Polaków w poprzednim liście
do Oleśnickiego miała być, choć niewyrażonym wprost, odwołaniem i swego rodzaju zadośćuczynieniem za obraźliwe sądy o poziomie kultury Polaków, które rozgłaszał
Piccolomini, tak tutaj mamy do czynienia z podobnym odwołaniem dawnych sądów,
ale o charakterze politycznym. Jakkolwiek by na to patrzeć, jest to znak czasu, najdobitniejszy, jak dotąd, objaw metamorfozy poglądów przyszłego papieża.
W długim liście do kardynała Juana Carvajala, który nazywa się także De rebus Basileae gestis stante vel dissoluto Concilio (albo De rebus Basileae gestis Commentarius)376
i stanowi poprawioną w 1450 roku wersję kroniki soboru w Bazylei po powrocie
Eneasza do obediencji rzymskiej, Piccolomini trzykrotnie wspomina o Polsce: raz,
kiedy przypomina o wysłaniu tam poselstwa soborowego, na czele którego stał Delfin biskup Parmy377, później, kiedy wylicza kraje, które poparły sobór przeciw papieżowi378, wreszcie gdy wymienia kardynałów kreowanych przez antypapieża Feliksa V
i umieszcza wśród nich Zbigniewa Oleśnickiego379.
Ostatni list, o którym warto wspomnieć w tym podrozdziale, został już wysłany
w 1451 roku — myślę o liście do biskupa krakowskiego Zbigniewa z 24 maja tegoż roku380. Eneasz chciał napisać list, w którym przypomniałby swojemu przyjacielowi z Krakowa o czekającym nań kodeksie. Na szczęście tuż przed wysłaniem
Zob. s. 49 niniejszej książki.
Peto me serenissimo principi ac potessimo regi Polonie, tuo meoque domino, commendatum facias,
quem non solum corpore pulchrum atque robustum, sed animi quoque dotibus, liberalitate, clementia,
fortitudine ceterisque virtutibus preditum ajunt, cujus excellentie, impius est et inhumanus, qui favere non
potest; tamże, s. 162.
376
Wolkan, II, ep. 44, s. 164–228.
377
Tamże, s. 174; zob. s. 46 niniejszej książki.
378
Tamże, s. 200.
379
Tamże, s. 202.
380
List z Wiednia; Wolkan III, ep. 4, s. 8–10.
374
375
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wspomnianego listu zjawił się posłaniec od biskupa krakowskiego z korespondencją
do Eneasza. Uradowany biskup sieneński, któremu Oleśnicki pogratulował w liście
takiej nominacji, odpowiada swojemu przyjacielowi i jedynie z tej odpowiedzi możemy dowiedzieć się czegoś o zaginionym, niestety, liście Zbigniewa.
Myśląc, że być może biskup nie spieszył się z wysłaniem po kodeks swojego sługi,
bo nie był zainteresowany świecką twórczością Piccolominiego, tłumaczy mu Eneasz,
że wprawdzie jest w nich wiele światowości, ale teraz z postępem w wieku i godnościach inne już prowadzi życie i także inne pisze listy381.
Wielokrotnie w tym liście obsypuje Eneasz Zbigniewa komplementami i dziękuje
mu za życzenia oraz gratulacje z okazji nominacji arcybiskupiej (pisze nawet, że rumieni się ze wstydu, gdy czyta wróżbę Zbigniewa mówiącą, iż osiągnie jeszcze większe
zaszczyty).
Wspomina także, że nie ma odwagi napisać cokolwiek o ślubie „królewskiej córki”
(zapewne chodzi o Elżbietę Habsburżankę, przyszłą małżonkę Kazimierza Jagiellończyka, a wtedy zaręczoną z Fryderykiem, synem księcia saskiego i elektora Rzeszy
Fryderyka II Łagodnego)382. Wyraźnie widać, że Piccolomini nie chce napisać nic
zbędnego, niczym rasowy dyplomata. Jest to u niego cecha nowa, dotąd niespotykana
w korespondencji z przyjaciółmi.
Słusznie Ignacy Zarębski zwracał przed laty uwagę na widoczne w tym liście zacieśnienie więzi łączących obu biskupów: W liście tym widzimy pewne pogłębienie stosunków między Sylwiuszem a Zbigniewem. Dwu tych ludzi zdaje się już tylko łączyć przyjaźń
„litterarum causa”. Polityki tu już nie ma, nowości Eneasz nie donosi, z niechęcią tylko
wspomina o ludziach, sternikach państw, którzy „nunquam sapientiae studuerunt”. Przesyła kodeks Zbigniewowi z całą świadomością, że czytać go będzie człowiek, który go mądrze
ocenić może. Wysyła z życzeniem: „utinam dignae sunt visione vestra, vestris alloquiis et
vestras incolere bibliothecas”, z niecierpliwością oczekując na następny list Zbigniewa383.

3.6. HISTORIA AUSTRIALIS
Historia Austrialis uchodzi za pierwszą humanistyczną historię kraju. Dotyczy to jednak dopiero drugiej redakcji, ponieważ pierwsza zajmowała się głównie sporami

Nihil ibi [w listach świeckich] vestris moribus vestraque dignitate dignum reperietis, seculares non
pontificales epistole sunt; lusimus juvenes nondum sacramentis ecclesiasticis initiati, sapiunt omnia seculum, que ante pontificatum scripsimus, et fortasse nimis mundiales fuimus. Nunc tum etas, tum dignitas
aliam vitam, alios mores, alia scripta ex me postulant; Wolkan III, s. 9.
382
De matrimonio regalis filie nihil audeo vobis scribere, quia pleni suspitionum sumus et aliquando benefacientes credimur malignari. Tacere satius est quam loqui et scribere quam dicere periculosius, manent
scripta dicta evolant; tamże, s. 10.
383
Zarębski, Stosunki Eneasza Sylwiusza..., 1939, s. 62.
381
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wokół Władysława Pogrobowca. Tekst dzieła był pisany etapami, autor trzykrotnie go
redagował. Pierwotnym założeniem Eneasza było napisanie pochwały czynów cesarza
Fryderyka III, co poskutkowało tym, iż do niedawna tytuł Historia Austrialis był prawie
nieznany, gdyż dzieło to nazywano po prostu Gesta Friderici III imperatoris. Dopiero
w 2009 roku utwór doczekał się pierwszej edycji naukowej z prawdziwego zdarzenia,
w której postarano się odtworzyć wszystkie trzy redakcje dziejów Austrii384. Pierwsza
z nich powstała w 1452 roku, druga w latach 1454–połowa 1455 i wreszcie trzecia
od 1455 do lata 1458 roku.
Eneasz Sylwiusz nigdzie nie wymienił tytułu swojego dzieła. W rękopisach drugiej
redakcji pojawia się raz tytuł Historia Austriaca, ale nie ma on znaczenia, bo kopia,
z której został wzięty, jest datowana na drugą ćwierć XVI w. Tytuł Historia Austrialis
pojawia się dopiero w bogatych rękopisach trzeciej redakcji, wykonanych na zlecenie
Piusa II385.
Humanizm dzieła przejawia się m.in. w tym, że historia zaczyna być traktowana,
jako magistra vitae, wyzwala się ze średniowiecznej koncepcji historii zbawienia, wreszcie zbliża się przez kolejne redakcje do klasycznej łaciny. Ponadto, włączając liczne
listy i mowy, naśladuje Salustiusza, Cezara i Liwiusza. To samo dotyczy źródeł, z których Piccolomini obficie korzysta i swobodnie je przekształca, ale też często dosłownie
cytuje (choć rzadko je wymienia z nazwy).
Badacze podkreślają pamiętnikarski charakter dzieła, nazywając je nawet Pamiętnikami Eneasza przed wstąpieniem na tron papieski386. Nowsze prace w mniejszym stopniu akcentują tę postawę naocznego świadka, gdyż nie dotyczy to większości tekstu o wydarzeniach autorowi współczesnych387. Co się tyczy wiarygodności utworu
Eneasza, opinia badaczy jest prawie jednogłośnie negatywna, choć oczywiście należy
wyzbywać się przedwczesnych ocen, ponieważ wiele błędów autora obciąża nie tyle
Piccolominiego, lecz autorów jego źródeł, natomiast błędy chronologiczne mogą być
wynikiem pisania części tekstu z pamięci388.
W pierwszej redakcji znajduje się obszerny fragment opisujący dzieje Węgier w latach trzydziestych i czterdziestych XV wieku, w tym panowanie Władysława Warneńczyka: Nie długo potem Albrecht [II], który nastąpił po cesarzu Zygmuncie i w Czechach i na Węgrzech, zmęczony upałem i osłabiony [na skutek] dyzenterii, życie zakończył,
pozostawiając swoją żonę Elżbietę [Luksemburską], córkę cesarza, w ciąży. Wskutek
tego Węgrzy natychmiast wysłali posłów do króla Polski Władysława i ofiarowali [mu]

Wydanie: Eneas Silvius Piccolomini, Historia Austrialis, MGH, Scriptores rerum Germanicarum, Nova series 24, t. 1, 2, Einteilung von M. Wagendorfer, hrsg. von J. Knödler und M. Wagendorfer, Hannover 2009.
385
Tamże, t. 1, s. 21—22.
386
Tamże, s. 24.
387
Tamże.
388
Tamże, s. 27—28.
384
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królestwo, jeżeli uda się z nimi. Kiedy król przygotował się już do wyruszenia w drogę, królowa [Elżbieta] urodziła syna, którego natychmiast ochrzczono389, nazwano Władysławem
[Pogrobowcem] i z miejsca Dionizy arcybiskup Ostrzyhomia koronował go w Białogrodzie
Królewskim [Székesfehérvár], a Mikołaj, wojewoda [siedmiogrodzki], udekorował pasem
rycerskim. Jednak, kiedy ogłoszono przybycie króla polskiego, Elżbieta natychmiast wysłała
do [króla rzymskiego] Fryderyka [III] swoje dziecko i koronę królestwa, wiedząc, że królestwo zostało podburzone390.
Jak widzimy, Eneasz zmienia sposób opowiadania o objęciu władzy na Węgrzech
przez króla polskiego. Choć w dalszym ciągu nie nazywa go królem Węgier, i tak już
zostanie do końca, to wiele elementów występujących wcześniej w jego tekstach zniknęło. Myślę tutaj przede wszystkim o ostrych oskarżeniach, niesprawiedliwych ocenach, wreszcie o sporej dawce złośliwości, którą doprawione były właściwie wszystkie
pisma Piccolominiego z lat czterdziestych, zawierające wzmianki o Polsce i Polakach.
Pojawiają się także w jego narracji nowe informacje: dotąd Eneasz nigdy nie napisał,
że był jakiś rozsądny powód zaproszenia na Węgry władcy polskiego. Także i teraz
nie pisze wprost, że państwo musi mieć władcę, zwłaszcza państwo, które jest permanentnie zagrożone turecką agresją, a jego ciężarna królowa nie jest żadną gwarancją
bezpieczeństwa. Eneasz ciągle się rozwija i w napisanym sześć lat później utworze De
Europa dopowie to, co w Historia Austrialis czytelnik wyczytał z kontekstu391. Przyszły
papież nie napisał jednak nic o tym, że Elżbieta zgodziła się na ślub z Jagiellończykiem
i objęcie przez niego tronu i na jakich warunkach — to także zostanie częściowo uzupełnione sześć lat później.
Eneasz kontynuuje swoje opowiadanie, opisując panowanie Władysława na Węgrzech: W międzyczasie Władysław, przybywszy na Węgry, został przyjęty za króla i ukoronowany, a królowej przyspożył wiele nieszcześć, tak że odwrócili się od niej prawie wszyscy
dostojnicy królestwa. Julian [Cesarini] zaś, kardynał [tytułu] Świętego Anioła, [teraz]
już św. Sabiny, przybył [na Węgry] na rozkaz [papieża] Eugeniusza [IV], aby uspokoić
królestwo. On to doprowadził do małżeństwa między Władysławem i królową [Elżbietą],
chociaż królowa była znacznie starsza od króla. Lecz i królowie mają swoje zmartwienia,
przez to, że są zmuszeni brać żony nie ze względu na siebie, lecz [ze względu] na królestwo, ci jednak czynią zadość nieszczęściu poprzez konkubiny i cudzołóstwa. Lecz umarła
królowa zanim mogło zostać zawarte małżeństwo, a Władysław z większą siłą, aby nie
Or. sacro fonte renatum.
Nec diu post Albertus, qui Sigismundo cesari et in Bohemia et in Hungaria successerat, apud Hungaros
calore fessus et dissenteria conminutus vitam exalavit relicta Elizabet imperatoris filia uxore sua pregnante.
Ob quam rem mox Hungari legatos ad Wladislaum Polonie regem miserunt offerentes regnum, si ad se
festinaret. At dum ille itineri se accingit, regina filium peperit, quem mox sacro fonte renatum Ladislaum
vocavit atque e vestigio in Alba Regali Dyonisius archiepiscopus Strigoniensis coronavit | eumque militari
balteo Nicolaus vaivoda cinxit. Sed cum Poloni regis adventus nuntiaretur, mox pupillum et regni coronam
Elizabet ad Federicum misit sciens, quia regnum turbaretur; Historia Austrialis, t. 1, 2009, s. 7–8.
391
Zob. s. 134.
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został uznany za niepotrzebnego królestwu, o które się starał bezprawnie, stoczył szczęśliwie
kilka bitew z Turkami dzięki Janowi [Hunyademu], wojewodzie [siedmiogrodzkiemu].
W królestwie jednak wielu mu się sprzeciwiało: arcybiskup Ostrzyhomia, Giskra [z Brandysu], Czech [z pochodzenia] i niektórzy inni możni, którzy pozostali przy królu Władysławie [Pogrobowcu]. Im to proszącym cesarz odmówił pomocy, ponieważ zawsze uważał
wierność Węgrów za podejrzaną; wezwał ich jednak do Bratysławy [na sejm], sam [zaś]
udał się do Hainburga [nad Dunajem] i pertraktował z nimi o pewnych sprawach. Wtedy
także przybył do niego Julian [Cesarini]. Polacy z oburzeniem znieśli tego typu traktowanie. Następnie przybył kardynał do Wiednia, a także posłowie króla Polski, lecz niczego nie
załatwiwszy, odjechali. Potem, gdy królestwo Węgier niszczyły nieustanne najazdy, i ani
Austria, ani Styria nie uniknęły zamętu, między cesarzem Fryderykiem a królem Polski,
który wówczas zwał się także królem Węgier, a którego Węgrzy uznali za swojego króla,
został zawarty dwuletni rozejm [...]392.
W tym fragmencie także zauważamy nowe spojrzenie Eneasza na Władysława Warneńczyka. Choć ponawia pewne negatywne sądy pod jego adresem (szkodził królowej,
samozwańczo określał się królem Węgier), to jednak należy powiedzieć, że już sama
forma przekazu jest zdecydowanie powściągliwa i wyważona, w porównaniu do starszych pism Sieneńczyka. Na podkreślenie zasługuje także fakt, że większość zdarzeń,
jakie umieścił w swoim tekście Eneasz, jest prawdziwa. Z rzeczy nowych Piccolomini
po raz pierwszy pisze o tym, że Warneńczyk nie walczył z Turcją dla zyskania jedynie
większej sławy i umocnienia swojej władzy nad Dunajem, ale dlatego, że chciał zyskać
nabytki terytorialne dla Węgier — co zresztą Eneasz uważa za bezprawne i niewynikające z konieczności (pytanie, kiedy taka konieczność by się pojawiła?). Nie król
jednak w tekście uważany jest za pomysłodawcę wojen tureckich, ale Hunyadi, a nie
jest to stwierdzenie w pełni prawdziwe. Wiemy, że obok wojewody siedmiogrodzkiego także kardynał Cesarini namawiał stale króla do walki z Turcją i tym samym był
Interea temporis Wladislaus Hungariam ingressus in regem receptus coronatusque fuerat reginamque
multis affecerat cladibus, cum ab ea omnes fere barones regni descivissent. Iulianusque cardinalis sancti
Angeli iam sancte Sabine factus in regnum Eugenii iussu venerat, ut regnum pacaret. Ille matrimonium
inter Wladislaum et reginam praticabat, quamvis longe annosior regina quam rex esset. Sed habent suam
quoque miseriam reges, ut uxores non sibi sed regno ducere cogantur, illi tamen concubinis et adulteriis
scelus expiant. Sed obiit mortem regina, priusquam matrimonium concludi posset, Wladislaumque auctus
potentia, ne regno sine lege quesito videretur inutilis, adversus Turchos per Iohannem vaivodam aliquot
prelia feliciter gessit. In regno tamen aliquot adversabantur ei: archiepiscopus Strigoniensis, Giskra Bohe|mus et nonnulli alii barones, qui se nomine Ladislai regis retinebant. Quibus auxilia petentibus a cesare
negata sunt, quia suspecta semper Hungarorum fides cesari fuit; vocavit tamen eos ad Posonium, ipse
Hainburgam ivit tractavitque cum his aliqua. Tum quoque et Iulianus ad eum venit. Poloni egre tractatus
huiusmodi ferebant. Deinde venit cardinalis Viennam et legati regis Polonie, sed „infectis rebus” abierunt.
Deinde cum regnum Hungarie turbaretur assiduis incursionibus neque Austria vel Stiria turbine carerent
indutie inter Federicum imperatorem et regem Polonie, qui se tunc regem Hungarie appellabat — et eum
ut regem suum Hungari recognoscebant — [...] ad biennium acte sunt [...]; Historia Austrialis, t. 1,
2009, s. 13–14.
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jednym z głównych motorów obu wypraw przeciwko „wrogom chrześcijaństwa”393.
Niepoparte dowodami jest także stwierdzenie, jakoby Cesarini sfinalizował małżeństwo Władysława i Elżbiety; po zerwaniu ugody, jaką królowa zawarła przed wysłaniem poselstwa do Polski po Warneńczyka w 1440 roku, o małżeństwie mowy być już
nie mogło — temperatura walki o koronę węgierską była zbyt wysoka. Poza tym oba
układy wynegocjowane przez Cesariniego między walczącymi stronami przewidywały
małżeństwo Władysława ze starszą córką Elżbiety, Anną394.
Po krótkim opisie panowania Władysława Jagiellończyka na Węgrzech przechodzi
wreszcie Eneasz do opisu wydarzeń najdramatyczniejszych, czyli bitwy pod Warną
i śmieci króla oraz kardynała Cesariniego: Ale Węgrzy w tym czasie, chociaż zaprzysięgli
pokój czasowy z Turkami, wyniesieni szczęściem zwycięstw, które osiągnął Jan [Hunyady],
namówieni [zostali] przez kardynała Juliana [Cesariniego], który twierdził, że wysłano
do Dardaneli wyposażoną przez Eugeniusza flotę uzbrojoną na koszt Kościoła i księcia
Burgundii; powiedział [im także], że nie jest ważna przysięga złożona przeciwko ocaleniu
wiary chrześcijańskiej, i poprowadził króla Władysława na wojnę. Choć zabrał ze sobą duże
wojska, znalazł [jeszcze] większe. Z uwagi na to, że Turek przeprowadził przez morze olbrzymie wojsko, gdy zobaczył je Jan [Hunyady], natychmiast poszukał ratunku w ucieczce.
Władysław poległ na wojnie, a także liczni duchowni i możni [świeccy], ponieważ tego dnia
40 tysięcy Węgrów zostało wyciętych, chociaż i mnóstwo Turków padło. Także kardynał
Julian [Cesarini] zginął w tej bitwie. Różne są pogłoski [o jego śmierci]: jedni [twierdzą],
że został zabity między walczącymi, inni [zaś], że uszedł z bitwy ranny i z powodu rany
zginął. Mocniejsza jest jednak opinia, że gdy uciekał i polegał na koniu, ugodzony [został]
przez Węgrów, którzy sami uciekali, i wyzionął znakomitego ducha, który przez wiele lat
kierował soborem bazylejskim395.
W przeciwieństwie do poprzedniego fragmentu, tutaj Eneasz nie pozostawia złudzeń, kto był inicjatorem tej fatalnej w skutkach kampanii wojennej z jesieni 1444 roku.
Choć Piccolomini nie powstrzymuje się od oddania zasług Cesariniemu, równocześnie jednak podkreśla, że to właśnie on przekonał opornych, aby złamali dopiero co
J. Dąbrowski, Władysław I Jagiellończyk..., 1922, s. 105 nn.
Tamże, s. 88 nn.
395
At Hungari per idem tempus, quamvis pacem temporaneam et iuratam cum Turchis haberent, elati victoriarum fortuna, quas Iohannes pepererat, hortante Iuliano cardinali, qui ab Eugenio instructam
classem in Elespontum missam aiebat ecclesie ac ducis Borgundie sumptibus nec iuramentum valuisse
dicebat contra salutem Christiane religionis factum, Vladislaum regem in bellum duxerunt. Sed magnas
vires secum ferentes maiores invenerunt. Nam Turchos ingentem exercitum trans mare adduxerat, quem
cum Iohannes in conspectu habuit, mox fuga salutem quesivit. Vladislaus in bello occubuit ac prelati et
barones plurimi, nam XL milia Hungarorum eo die cesa feruntur, quamvis et Turchorum ingens multitudo
ceciderit. Iulianus quoque cardinalis in eo bello periit, de quo variam famam referunt: alii inter preliandum
occisum, alii bello vulneratum effugisse atque ex vulnere |perisse. Constantior tamen fama est ipsum, dum
fugeret equumque putaret, ob Hungaris, qui et ipsi fugiebant, percussum illustrem spiritum, qui multis
annis Basiliensem conventum rexerat, emisisse; Historia Austrialis, t. 1, 2009, s. 18–19.
393
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zaprzysiężony rozejm w Szegedynie i, korzystając ze zbilżającej się floty chrześcijańskiej,
zadali ostateczną klęskę Turkom. Mimo to, nie kardynał Cesarini, ale Jan Hunyady
staje się głównym czarnym charakterem opowieści. Ten, który miał wcześniej zachęcać
do wojen z Turcją, ten który odnosił zwycięstwa podczas pierwszej wyprawy jesienią
1443 roku, teraz przerażony ucieka z pola bitwy, podczas gdy jego pan i nuncjusz papieski giną za wiarę. Mamy do czynienia z kolejną woltą Eneasza — z bohatera uczynił
tchórza. Mieliśmy już i będziemy jeszcze mieli okazję zobaczyć, że János Hunyadi nie
był jedyną postacią, która w pismach Piccolominiego opisywana była w skrajnie różny
sposób — podobny los spotkał Jagiełłę i jego syna Władysława Warneńczyka.
Żeby uzmysłowić sobie zmianę, jaka zaszła w umyśle Eneasza i, co za tym idzie,
także w jego pismach, trzeba przede wszystkim zwrócić uwagę na te informacje, oceny, wreszcie opinie, których nie ma w opisie pomieszczonym w Historia Austrialis,
a które były bardzo eksponowane we wcześniejszych utworach. Szczególnie przychodzi mi na myśl to, że nie ma w omawianym tekście mowy o wyczekiwaniu w Polsce
i na Węgrzech na powrót króla po klęsce, z czego tak bardzo się Piccolomini natrząsał
w nieodległej jeszcze przeszłości. Nie pisze też nic przyszły papież o okolicznościach
śmierci króla, za to bardzo rozwodzi się nad tym, w jaki sposób mógł zginąć Cesarini.
Być może uważał Eneasz, że zaczynając temat hipotez śmierci Warneńczyka, będzie
musiał wspomnieć i o związanych z nimi oczekiwaniach możnych Polski i Węgier
na powrót króla.
Podsumowując, Piccolomini w pierwszej redakcji Historia Austrialis wykazał się
dużą powściągliwością w opisywaniu wydarzeń, dzieki czemu jego przekaz stał się bardziej rzeczowy, zdecydowanie mniej retoryczny, a wszystko to razem wzięte uwypukliło fakty, które dotąd w twórczości Eneasza grały niewielką rolę, skryte za grubą
warstwą literackiego kunsztu396.

3.7. LISTY Z PIERWSZEJ POŁOWY LAT PIĘĆDZIESIĄTYCH
Ostatnią grupę listów Eneasza Sylwiusza, którą wydał Rudolf Wolkan, a którą zajmę się w tym podrozdziale, stanowią teksty pisane od połowy 1451 roku do początku czerwca 1454. Jednakże od maja 1451 roku, czyli od wysłania listu do Zbigniewa
Oleśnickiego, aż do marca 1453 roku, szeroko rozumiany wątek polski właściwie nie
występuje w korespondencji Eneasza. Wysechł okresowo jeden z głównych przedmiotów naszego zainteresowania, czyli korespondencja między Sieneńczykiem a Oleśnickim. Eneasz wspinał się coraz wyżej po szczeblach kariery kościelnej (w 1450 roku
został metropolitą sieneńskim), a poza tym wysyłany był z licznymi misjami
W tekście Historia Austrialis znajdują się jeszcze inne fragmenty dotyczące Polski i Polaków, ale
są w przeważającej większości lakoniczne i mają charakter informacyjny. Spośród nich zacytowany
został tylko jeden fragment — zob. s. 142, przyp. 570.
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dyplomatycznymi (głównie do Rzymu, gdzie przygotowywał koronację cesarską Fryderyka III w 1452 roku). Był więc zajęty — pochłaniały go także zagadnienia polityki
europejskiej, zwłaszcza wzrastające zagrożenie tureckie, a sprawy polskie interesowały
go raczej w czasach konfliktów i wojen, w które Polska była zamieszana, podczas gdy
lata 1451–1453 były dla tego kraju czasem względnego spokoju (nie licząc sporów
wewnętrznych). Także Zbigniew był zapracowany, gdyż nieprzerwanie od 1447 roku
trwały spory między Kazimierzem Jagiellończykiem a częścią szlachty (głównie możnowładztwa małopolskiego z kardynałem na czele). Ich przedmiotem były przywileje
szlacheckie, których przestrzegania król nie chciał potwierdzić przysięgą, a ponadto
panowały bardzo napięte stosunki między Koroną a Litwą, które dodatkowo zaogniał
spór terytorialny o Wołyń i Podole. Wszystkie te sprawy na tyle mocno absorbowały
uwagę Zbigniewa, że, jak napisze we wrześniu 1453 Eneaszowi, przysłany mu kodeks
listów mógł czytać jedynie nocami397.
Po tej długiej przerwie jedynym właściwie tematem związanym z Polską i Polakami,
który zainteresuje Eneasza i któremu ten poświęci od czasu do czasu jakiś niewielki
fragment (na ogół końcowy) swoich listów, będzie kwestia buntu poddanych krzyżackich w Prusach i narastanie konfliktu wewnętrznego w państwie zakonnym — oczywiście z Polską w tle, a z czasem z Polską jako głównym bohaterem.
Jedynie sporadycznie pojawiają się także wzmianki innej treści, jak np. w liście
do kardynała Juana Carvajala z 3 czerwca 1453 roku398, gdzie pisze Eneasz o pogłoskach, iż brat Jan Kapistran wyruszył do Polski, do czego skłonić go miały listy króla399.
Kilkanaście dni później, bo 19 czerwca tego roku, Piccolomini wystosowuje list400
do papieża Mikołaja V, w którym pisząc o historii Węgier, stwierdza, że sub rege Polonie
pax miseris inco|lis ignota fuit401. Widzimy zatem, że określanie Warneńczyka jedynie
tytułem króla Polski przetrwało u Eneasza, mimo zmian jego światopoglądu. Zaskakuje jednak oględność, z jaką Eneasz pisze o wojnie domowej nad Dunajem. Temu,
czemu wcześniej poświęcał znaczne partie swoich listów, czyli rzekomym zbrodniom
i przestępstwom Polaków, teraz nie poświęca już ani słowa. Papieżowi ma wystarczyć
uwaga o tym, że mieszkańcy Węgier nie zaznali w owym czasie pokoju.
Jednak poddałem się tak wielu zajęciom publicznym i prywatnym, iż poniechałem czytania, a raczej
odłożyłem je na kilka miesięcy. Ale nie dokonałbym tego do tej pory, gdybym w godzinach skradzionych
nocy nie ślęczał nad książką; J. Niedźwiedź, Zbigniew Oleśnicki i jego listy do humanistów, „Terminus”
1 (1999), s. 191.
398
List wysłany z Grazu: Wolkan III, ep. 97, s. 171–172.
399
Frater Johannes de Capistrano in Poloniam profectus asseritur, regis litteris provocatus; tamże,
s. 172; Bernardyn Jan Kapistran rzeczywiście odwiedził Polskę; przyjechał do Krakowa 28 sierpnia
1453 roku i pozostał tam aż do 15 maja następnego roku; przy okazji tej wizyty udzielił 10 lutego
1454 roku ślubu królowi i jego narzeczonej, Elżbiecie Habsburżance; zob. Jana Długosza Roczniki,
ks. 12, 2009, s. 193–194 oraz 202–203 (ślub).
400
List wysłany z Grazu; Wolkan III, ep. 109, s. 189–202.
401
Tamże, s. 191–192.
397
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W tym samym liście, ale nieco dalej, gdy Piccolomini opisuje dla odmiany sytuację w państwie krzyżackim, wspomina o sprzysiężeniu mieszczan pruskich i o królu
polskim, który często stanowił zagrożenie dla zakonu i wielkiego mistrza, a który teraz
wzbudza obawę zakonników, że ruszy z pomocą mieszkańcom miast402.
Piccolomini 11 sierpnia pisze kolejny list403 do papieża Mikołaja V, a w nim na samym końcu informuje papieża o toczących się we Wrocławiu negocjacjach w sprawie
małżeństwa Kazimierza Jagiellończyka z Elżbietą Habsburżanką, córką króla Albrechta II, a wtedy podopieczną albertyńskiej linii Habsburgów404. Takie negocjacje rzeczywiście miały miejsce i zakończyły się właśnie w sierpniu 1453 roku podpisaniem we
Wrocławiu kontraktu ślubnego.
Miesiąc później, 3 września 1453 roku, Eneasz pisze list405 do swojego przyjaciela
Pietra da Noceto, a w nim wspomina o miastach pruskich, które zawiązały przymierze
przeciwko zakonnikom. Piccolomini uważa, że liczą oni na wsparcie u króla polskiego
i jego otoczenia, bardziej pokładając zaufanie w wojsku niż w prawach. Kazimierz
Jagiellończyk miał już skierować w ich sprawie pismo do wielkiego mistrza406. To także
są informacje prawdziwe — Kazimierz wysłał do wielkiego mistrza list z propozycją
mediacji między nim a zbuntowanymi poddanymi407.
Tego samego dnia napisał Eneasz jeszcze jeden list408, tym razem do kardynała
Carvajala, w którym po raz kolejny mówił o kwestii pruskiej: Res Pruthenica apud
nos adhuc pendet; timendum tamen est, ne rex Polonie contra religionem civitatum partes
tueatur409. To bardzo ciekawy fragment, ponieważ na nieco ponad pół roku przed wybuchem wojny trzynastoletniej pokazuje dwa istotne zjawiska: po pierwsze, że sprawa
pruska jest przedmiotem troski na dworze wiedeńskim (widzimy Eneasza wspominającego o niej coraz częściej, i to w listach do ludzi znacznych i wpływowych); po drugie,
nie mamy wątpliwości, czytając te wzmianki, po czyjej stronie stoi Eneasz. Szczególnie zacytowane słowa o obawie włączenia się Polski do wewnętrznego, jak na razie,
konfliktu są bardzo wymowne. Dobro zakonu jest elementem cesarskiej racji stanu

Rex quoque Polonie vicinus civitatum partes adjuturus timetur, qui sepe religioni et magno magistro fuit
infestus; tamże, s. 199.
403
Wysłany z Grazu; Wolkan III, ep. 126, s. 229–231.
404
Nunc apud Vratislaviam inter regem Polonie et Alberti filiam matrimonium tractatur crediturque jam
conclusum; tamże, s. 231.
405
Wysłany z Grazu: Wolkan III, ep. 135, s. 242–244.
406
Civitates tamen [Prussie], que contra religionem fedus iniere, non putan|tur judicium subiture; nam
regis Polonie vires sibi accedere sperant et armis magis quam juribus fidunt; tamże, s. 243–244.
407
Na temat propozycji mediacyjnych Kazimierza, ale także hierarchów Kościoła zob.: Jana Długosza Roczniki..., ks. 12, 2009, s. 180, a także: D. Wróbel, Zbigniew Oleśnicki a kwestia pruska i krzyżacka, w: Zbigniew Oleśnicki: książę Kościoła i mąż stanu: materiały z konferencji, Sandomierz 20–21 maja
2006, pod red. F. Kiryka i Z. Nogi, Kraków 2006, s. 89 i 94.
408
List wysłany z Grazu; Wolkan III, ep. 136, s. 244–245.
409
Tamże, s. 245.
402
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i zdanie to podziela Piccolomini, od lat zresztą uważany za orędownika interesów
niemieckich.
Także w liście do władz miasta Sieny, wysłanym 25 września 1453 roku410, wspomina Piccolomini, na samym końcu, o kwestii pruskiej. Po raz kolejny już wyraża obawę
o los sporu, gdy włączy się do niego aktywnie król Polski, pełny życzliwości dla zbuntowanych miast. Powtarza również stwierdzenie o preferowaniu przez związkowców
walki zbrojnej niż podporzadkowaniu się prawom411.
Widać, że obawy Eneasza wzrastają z dnia na dzień, a nawet jeszcze szybciej.
W innym liście412, tym razem do posła Sieny w Wenecji, Leonarda dei Benevoglienti,
wysłanym tego samego 25 września 1453 roku pisze arcybiskup sieneński, że w „szlachetnej prowincji pruskiej” 55 miast zawarło przymierze przeciw zakonowi, wskutek
czego toczy się przed trybunałem cesarskim proces. Pisze także o współpracy z królem
Polski oraz o przedkładaniu walki nad prawa. Jest jednak jeszcze jedna rzecz, zupełnie
nowa: Eneasz obawia się rozlewu krwi413. Wreszcie na końcu wspomina także o pobycie w Polsce „męża świętego” brata Jana Kapistrana414.
Na samym końcu listu do swojego przyjaciela, Giovanniego Campisio — teraz już
biskupa Piacenzy, z 16 października 1453 roku415, pisze Piccolomini o tym, że Poloni partes civitatum occulte juvant, magnum illic imminere malum videtur416. Z każdym kolejnym
listem pisanym latem i jesienią 1453 roku widać było narastającą obawę Eneasza o los
państwa zakonnego, przez co pokazywał coraz dobitniej, że jest jego sojusznikiem. Nie
było tam jednak otwarcie wrogich Polsce sformułowań. Po części z pewnością spowodowane to było zmianą przekonań Eneasza i idącą za nią zmianą stylu pisarskiego. Język
przyszłego papieża zdecydowanie się stępił. Widać to zwłaszcza w takich fragmentach,
jak ten właśnie analizowany. Jeżeli Sieneńczyk pisze, że wisi w powietrzu wielkie zło,
a bezpośrednio przedtem stwierdza, iż król polski potajemnie wspiera zbuntowanych
mieszczan, wyraźnie wykłada swojemu bliskiemu przyjacielowi, z którym tradycyjnie już
był bardzo szczery, kto tutaj jest czarnym charakterem. Po raz kolejny ujawniają się talenty propagandowe Eneasza i na myśl przychodzą jego niezwykle ostre sformułowania
List wysłany z Grazu; Wolkan III, ep. 147, s. 271–274.
In dubium jam vertitur, an civitates denuo judicium subeant, tum quia causam parum justam habere
videntur, tum quia regem Polonie faventem habent et plus in armis quam in legibus esse presidii putare
creduntur; tamże, s. 274.
412
List wysłany z Grazu; Wolkan III, ep. 153, s. 278–285.
413
In Pruscia, nobili provincia, quinque et quinquaginta civitates adversus ordinem beate Marie Theutonicorum fedus percussere, super qua re lis modo apud cesareum tribunal pendet; sunt autem, qui rem
potius armis quam legibus diffiniendam putant et magnum illum Polonie regem cum civitatibus sentire
confirmant. Periculosa res et multum sanguinis effusura, nisi prius componatur, quam ferrum partes stringant; tamże, s. 283.
414
Tamże, s. 285.
415
List wysłany z Wiener Neustadt; Wolkan III, ep. 171, s. 301–302.
416
Tamże, s. 302.
410
411
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z połowy lat czterdziestych. Pojawia się jednak jedna zasadnicza różnica, a jest nią
brak ozdobników retorycznych, owych ostrych szpil, które wbijał swoim adwersarzom
bez litości „stary” Eneasz. Ten tak charakterystyczny rys jego twórczości literackiej
należał już do przeszłości.
Mniej więcej w tym samym czasie, tj. wczesną jesienią 1453 roku, dotarł do Piccolominiego list napisany przez kardynała Zbigniewa Oleśnickiego (wysłany 10 września
1453 roku)417. Jest to list szczególny, ponieważ Oleśnicki, wzorując się na pismach
humanistów włoskich i pisarzy starożytnych, stara się pokazać swoją wysoką kulturę literacką i w tym celu używa bogatej łaciny inkrustowanej licznymi odwołaniami
do dorobku literackiego starożytnych. Cała pierwsza część listu418 to jeden z najstarszych polskich tekstów teoretycznoliterackich, na który składa się recenzja tomu listów Piccolominiego419. Po rozważaniach literackich wraca jednak biskup krakowski
do sprawy Władysława Warneńczyka, a robi to z dwóch powodów: po pierwsze dlatego, że poczytał sobie listy świeckie Eneasza (zwłaszcza te, ostro krytykujące politykę
polską i króla Władysława Warneńczyka420), których kodeks po rocznym oczekiwaniu
wreszcie późną wiosną 1451 roku dotarł do Krakowa, a po drugie, z uwagi na wieść
o upadku Konstantynopola 29 maja 1453 roku.
W swoim liście Oleśnicki nazywa Eneasza znamienitym swoim przyjacielem
i nie szczędzi mu pochwał. Szczególnie wysoko ceni u Piccolominiego połączenie
pięknego, wyszukanego języka z jasnością przekazu, tak, że jego listy oczyszczone
od wszelkiego cienia zawiłości lśnią bielą mleka, a ich jasny sens łagodnie płynie w uszy
słuchaczy421. Pisze dalej, czym według niego jest poezja i jakie jest zadanie poety.
Część literacką kończy stwierdzeniem, że nie będzie kontynuował rozważań o poezji
w liście do tak wielkiego znawcy. Przechodzi do spraw historyczno–politycznych.
Zaznacza, że w wielu listach znalazł niesprawiedliwe i nieprawdziwe uwagi i sądy
o królu Władysławie Warneńczyku. Wymienia je szczegółowo z podaniem osoby,
w liście do której te przekłamania się znalazły, podchodzi zatem do krytyki historycznej twórczości epistolarnej Piccolominiego z nie mniejszą drobiazgowością,
jak do spraw literackich, zwłaszcza że, jak podkreśla, był bezpośrednim świadkiem
wielu opisywanych przez Sieneńczyka wydarzeń. Nie miejsce na przytaczanie tych
Tekst listu został wydany w: Monumenta Medii Aevi..., t. 2, Codex epistolaris..., t. 1, cz. 1, 1876,
s. 315–320, a także w edycji listów przygotowanej przez Wolkana — tenże III, ep. 137, s. 145–153.
418
Ta część została przetłumaczona i opublikowana przez Jakuba Niedźwiedzia — tenże, Zbigniew
Oleśnicki..., „Terminus” 1 (1999), 188–193.
419
Analiza części literackiej listu, tamże, s. 188–189.
420
Co ważne, Eneasz przed wysłaniem kodeksu postarał się, aby usunąć z listów część nieprzychylnych Polsce sądów, ale ponieważ były to tylko poprawki mechaniczne (zastąpienie jednych słów
innymi), a nie zmiany gruntowne, niewiele one dały — Oleśnicki sam podkreśla, że wprawdzie
relacja nie podaje nic dwuznacznie, jednak zdradził cię styl: J. Niedźwiedź, „Terminus” 1 (1999), s. 193;
o poprawkach: I. Zarębski, Stosunki Eneasza Sylwiusza..., 1939, s. 74–75.
421
Tamże, s. 191.
417
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uwag — drobiazgowo wiele z nich zanalizował już Ignacy Zarębski422. Zbigniew pisze
nie tylko o zmarłym królu, ale także o Polsce i Polakach. Podkreśla np. odwagę Polaków: Poloni hoc ex parentibus condidicerunt, ut ex bello nunquam fugiant423. Odpiera
także zarzut chciwości, że biedną ojczyznę posiadając, węgierskimi bogactwami chcieli
się obłowić424.
Wybór momentu, w którym pisze Oleśnicki swoją replikę na oskarżenia Piccolominiego z lat czterdziestych, nie był przypadkowy — tuż przed wysłaniem listu
do Wiednia zakończyły się we Wrocławiu rozmowy między Habsburgami a Jagiellonami w sprawie małżeństwa Elżbiety, córki Albrechta II, oraz Kazimierza Jagiellończyka. Od dziesiątków lat stosunki między Polską i Austrią nie były tak dobre. Zresztą
Zbigniew zdawał sobie sprawę, że podobnie jak Eneasz pisał niegdyś listy do niego,
chcąc przekonać do swoich racji (ale i do racji swoich mocodawców) dwór krakowski,
tak teraz biskup stolicy Polski podobnie czyni — pisze list do sekretarza cesarskiego,
ale tak naprawdę chce, aby trafił on na dwór wiedeński i został przeczytany przez jak
największą liczbę osób. Poza tym Oleśnicki swoją apologią twórczości Eneasza stara
się mu osłodzić następujące później i zajmujące większość listu krytyczne uwagi o jego
wcześniejszej twórczości425.
Odpowiedź Eneasza na słowa Oleśnickiego nie jest zwykłym listem426, ale traktatem o poezji, który u części badaczy funkcjonuje pod tytułem: De poesi. Nie jest
on jednak pozbawiony treści politycznych, a ściślej rzecz ujmując historyczno–politycznych, niemniej nie są to już gorące od nadmiaru emocji i wzajemnych resentymentów zdania z listów towarzyszących panowaniu węgierskiemu Warneńczyka.
Mamy tu do czynienia raczej ze snutą po latach refleksją historyczną, która nie ma
właściwie żadnego przełożenia na bieżącą w 1453 roku politykę europejską.
Eneasz, podobnie jak Zbigniew, zaczyna swój list od komplementów pod adresem
swojego dalekiego, ale poprzez wymianę listów, jakby bliskiego przyjaciela427. Rzecz
jasna, pochwałom Oleśnickiego nie ma końca, przy czym chwalone są tutaj zarówno
cechy jego charakteru (np. stałość w przyjaźni), jak i walory literackie otrzymanego
listu. Zresztą o przyjaźni między oboma biskupami kilkakrotnie Eneasz wspomina;
pisze np. quoniam litterarum causa inter nos benivolentia nata est428. Wreszcie Eneasz

Tamże, s. 24–27.
Wolkan III, s. 252.
424
I. Zarębski, Stosunki Eneasza Sylwiusza..., 1939, s. 25.
425
Zob. tamże, s. 24–25.
426
List wysłany Wiener–Neustadt; Wolkan III, ep. 177, s. 315–347.
427
Ego non modo libenter sed cupide donum vestrum admisi, non tam, quod pretiosum est quam quod
a vobis missum, claro et prestantissimo patre, qui me nunquam vidistis et tamen amare dignati estis; tamże, s. 316; Eneasz dziękował nie tylko za list i pochwały Oleśnickiego, ale także za cenny prezent —
futro sobolowe.
428
Wolkan III, s. 317.
422
423
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odnosi się do pozycji i znaczenia kardynała429. Zaraz po tym wyznaniu zaczyna się
zasadnicza część listu, sprowokowana rozważaniami Oleśnickiego, a którą stanowi
wspomniany traktat o poezji430. Na samym zaś końcu Eneasz odnosi się do uwag kardynała dotyczących dawnych listów Sieneńczyka, pełnych niesprawiedliwych ocen
króla Władysława Warneńczyka.
Pisze, że rozumie pragnienie chwały, jakie miał Władysław, i związaną z nim chęć posiadania Węgier, niemniej kwalifikuje ją, jako chorobę (morbus) — ale nie jako zbrodnię, jak to czynił dziesięć lat wcześniej431. W tej sprawie widać, jak bardzo zmienił się
Piccolomini, choć muszę od razu zaznaczyć, że mimo całkowitej różnicy języka, główna myśl, że Warneńczyk objął władzę na Węgrzech bezprawnie, nie została odrzucona.
Eneasz uważał, że nie godzi się brać króla z zewnątrz, gdy urodził się prawowity dziedzic.
Przyszły papież docenia wysiłki Warneńczyka. Stwierdza, że król polski podporządkował sobie Węgry non humano solum sed etiam divino jure432. Eneasz tłumaczy się
na przykład, że przypisywał zwycięstwa nad Turkami wyłącznie Hunyademu, dlatego że tak pisał w swoich listach Cesarini. Inne stare i niesłuszne sądy wyjaśnił tym,
iż umieszczał je w swoich listach non tanquam visa sed tanquam audita433. Wreszcie
umieszcza kilka ważnych zdań, w których opisuje Warneńczyka właściwie w samych
superlatywach, jako młodzieńca obdarzonego otwartym umysłem, wyjątkową roztropnością, najwyższą odwagą i kilkoma jeszcze wspaniałymi przymiotami. Na końcu
dodaje rzecz najważniejszą, a mianowicie stwierdza, że gdyby żył Władysław Jagiellończyk, nie doszłoby do upadku Konstantynopola434.
Oleśnicki zapewne nie spodziewał się takiego zakończenia listu. Nic tak jak ten
list nie pokazuje skali zmian, jakie dokonały się w ciągu kilku zaledwie lat w umyśle
Scio quam multe sunt dignationi vestre pontificales cure, que sunt vobis cum vestro rege nogocia, novi
vos cardinalem esse et in Polonia post regem primum hominem, nulla sine vobis placita fieri, gravia quoque
judicia vestram sententiam expetere neque belli neque pacis consilia sine vobis discuti; tamże.
430
Tę część objaśnił i skomentował dość szczegółowo Ignacy Zarębski — tenże, Stosunki Eneasza
Sylwiusza..., 1939, s. 67–70.
431
Humanus est hic morbus adeoque communis, ut jam vitio detur animos, paterna hereditate contentus.
Si quis est, cui sua placent, inter principes ociosus, paci deditus, nulli molestus, belli execrator, en, inquiunt,
deses homo est, meticulosus, pusilli animi, ventris | somnique servus; Wolkan III, s. 345–346.
432
Tamże, s. 346.
433
Tamże, s. 343.
434
Cetera, que de Wladislao refertis, nullo apud me dubio sunt. Cognovi ex omnibus, qui eum novere, fuisse illo in adolescente vastum animum, singularem prudentiam, summam liberalitatem, ingenium
perspicax, administrande justitie grandem curam, nullam in eo desideratam ex his, que regie virtutes appellantur, ob quam rem optarem, si fas esset, cum vestra dignatione in hanc usque diem vixisse illum;
melius, ut arbitror, regno Hungarie, melius Christiano sanguini successisset neque fortasse memorabilis
illa civitas Bizantina, orientalis ecclesie caput, Grecie columen, in potestatem Turchi redacta cum tam
magna Christianorum clade fuisset, que per Constantinum primum instar Romane urbis amplificata fatali
quodam si licet dicere decreto sub ultimo | Constantino devicta et spurcitie Saracenorum tradita est, quam
vivo Vladislao nec intueri Turchorum imperator audebat; tamże, s. 346–347.
429
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Eneasza Sylwiusza. Oczywiście możemy zadać sobie pytanie, w jakim stopniu skuteczna i czy autentyczna była to „konwersja”. Myślę, że najlepiej odpowiedzą nam
na te pytania inne teksty Piccolominiego, które zostaną zanalizowane poniżej —
zwłaszcza spisane w czasie papieskiego pontyfikatu Pamiętniki.
W kolejnych listach pisanych jesienią i zimą 1453 roku Eneasz stale wspomina
o rozwoju sytuacji w Prusach, donosząc z niepokojem o przygotowaniach do wojny.
Właściwie nie ma listu napisanego w tym czasie, w którym to zagadnienie nie zostałoby poruszone. Również położenie informacji o Prusach jest inne — już nie na końcu
listu, ale na samym początku. Eneasz podaje plotki (ut fama est), które mówią o tym,
iż Związek Pruski szuka pomocy w Polsce i w Czechach, i nawet oferuje w zamian za
pomoc dominium terre435. Był to jednak już 1454 rok i czas po wydaniu przez króla Kazimierza Jagiellończyka aktu inkorporacji Prus. Wiele wzmianek o Polsce i Polakach
z tego czasu ma charakter czysto informacyjny, a mimo znacznych niekiedy rozmiarów nie wnosi właściwie nic nowego do naszych rozważań. O kilku z nich wspomnę
w następnym podrozdziale przy okazji omawiania kroniki sejmu Rzeszy w Ratyzbonie
i zarazem ostatniego opracowanego przez Wolkana listu Piccolominiego.
Warto jeszcze wspomnieć kilka słów o liście, który został wysłany do Zbigniewa
Oleśnickiego 19 maja 1454 roku z Ratyzbony, gdzie właśnie skończyły się obrady
wspomnianego sejmu Rzeszy436. Jest to zarazem ostatni list do biskupa krakowskiego,
który zmarł 1 kwietnia 1455 roku. Eneasz był zaniepokojony brakiem wieści od przyjaciela — nie dostał odpowiedzi na swój poprzedni list, w którym zawarł swój traktat
o znaczeniu poezji. Zbigniew, ciężko chory, już mu nie odpisał. Piccolomini jednak
o tym nie wiedział i wyraził życzenie otrzymania raz jeszcze listu od swojego krakowskiego przyjaciela: fas est, ut et scripturarum inter nos vetus consuetudo resurgat437.
W ten sposób kończy się trwająca kilkanaście lat korespondencyjna przyjaźń
Eneasza Sylwiusza i Zbigniewa Oleśnickiego. Ogółem Piccolomini napisał do biskupa
krakowskiego osiem listów i otrzymał, najprawdopodobniej, cztery odpowiedzi (z których do naszych czasów przetrwała tylko jedna, ostatnia). O relacji łączącej spragnionego wieści z szerokiego świata i rozmiłowanego w starożytnej i humanistycznej
literaturze Oleśnickiego oraz jednego z największych humanistów XV wieku Eneasza Sylwiusza napisano, jak dotąd, całkiem sporo. Był to, że tak powiem, jedyny
temat związany z życiem i działalnością Piccolominiego, który został całkiem dobrze
przeanalizowany438. Właściwie wszyscy badacze są zgodni: jest to pierwsza i bodaj

List do kardynała Carvajala wysłany z Wiener–Neustadt 11 kwietnia 1454 roku; Wolkan III,
ep. 272, s. 460.
436
Wolkan III, ep. 285, s. 485–486.
437
Wolkan III, s. 485.
438
Przede wszystkim I. Zarębski, Stosunki Eneasza Sylwiusza..., 1939, rozdz. 2: „Stosunki Eneasza
z Zbigniewem Oleśnickim”, s. 51–75; ale także: K. Morawski, Historya Uniwersytetu Jagiellońskiego..., 1900, t. 1, s. 219–220 i J. Smołucha, Kontakty Zbigniewa Oleśnickiego..., 2006, s. 205–210.
435
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najważniejsza przyjaźń, jaka łączyła w XV wieku Polaka z czołowym włoskim humanistą. Zaowocowała nie tylko listami, ale i wieloma wzmiankami Eneasza w licznych
jego dziełach, także nigdy dotąd przez badaczy niewykorzystywanych, takich jak Dialogus439 lub analizowana jedynie przez Zarębskiego Germania440.
Korespondencja Eneasza i Zbigniewa przyczyniła się walnie do ewolucji poglądów tego pierwszego. Zapewne przyszły papież pozostałby przy wielu swoich sądach
i uważał wiele nieprawdziwych opinii za fakty, gdyby nie otrzymał długiego, metodycznie poukładanego i wreszcie bardzo przekonującego listu od Zbigniewa jesienią
1453 roku. Z pewnością przemówił do Piccolominiego fakt, iż jego korespondent był
jedną z najważniejszych osób w Królestwie Polskim i w przeciwieństwie do Eneasza,
uczestniczył osobiście w wielu opisywanych przez Sieneńczyka wydarzeniach.
Ta intelektualna przyjaźń otworzyła także Polskę na humanistyczne Włochy i ich
kulturę, a postać przyszłego papieża odgrywała niebagatelną rolę w przekazywaniu
zdobyczy kultury odrodzenia na północ od Alp, w tym także nad Wisłę441.
Na końcu rozważań o korespondecji Eneasza Sylwiusza z pierwszej połowy lat
pięćdziesiątych XV wieku warto poruszyć w kilku zdaniach temat listów przyszłego
papieża z drugiej połowy wspomnianej dekady, ale przed wyborem na Stolicę Piotrową, tj. przed 19 sierpnia 1458 roku. Nie poświęcam tej korespondencji osobnego podrozdziału z dwóch powodów. Po pierwsze, większość listów wydanych w latach 1454–1458, bo o tych dokładnie latach myślę, nie została po dziś dzień wydana.
Po drugie zaś, wśród wydanych listów z tego czasu jest bardzo niewiele informacji
o Polsce i Polakach, a jeżeli się pojawiają, dotyczą wyłącznie dwóch zagadnień: dyplomatycznego tła wojny trzynastoletniej oraz starań Eneasza o objęcie nadanego mu
przez papieża Kaliksta III biskupstwa warmińskiego.
Listy zawierające wzmianki o konflikcie polsko–krzyżackim i jego tle europejskim nie są liczne (odnalazłem jedynie trzy442). We wszystkich przypadkach przyszły
439
W swoim Dialogu Eneasz wkłada w usta Bernardyna ze Sieny słowa, które ten kieruje do samego Piccolominiego: Cur temptas? Latere me forsitan reris, que paucis ante diebus super hac re scripsisti prefulgide vite et admirabilis doctrine Sbigneo cardinali Cracoviensi?; Eneas Silvius Piccolomini,
Dialogus, MGH. Quellen zur Geistesgeschichte des Mittelalters 27, hrsg. von D.R. Henderson,
Hannover 2011, s. 25.
440
Enea Silvio Piccolomini, Germania, Il ritorno dei classici nell’Umanesimo. Edizione nazionale dei testi della storiografia umanistica 5, edizione critica, introduzione e commento a cura di
M.G. Fadiga, Firenze 2009, s. 161–162; zob. s. 136 niniejszej książki.
441
Morawski, Historya Uniwersytetu Jagiellońskiego..., t. 1, 1900, s. 321–325.
442
W liście wysłanym z Frankfurtu 28 października 1454 roku, do kardynała Juana Carvajala: In festo Sancti Nicholai proximo Ladisalus Hungarie ac Boemie, et Casimirus Polonie Reges apud Vratislauiam cum Ludouico duce Bauariae et Alberto marchione Brandeburgensi conuenturi sunt. Quaecunque
hi quatuor principes, aut eorum tres | dictauerint, rata esse debent: quod si statim deliberati non essent,
in sex menses cogitare possunt. Ibi quoque comissum est per hanc congregationem, ut Marchio albertrus
de pace Prusicae transigat cum Rege Poloniae, qui post stragem habitam humilior creditur; Opera inedita,
1883, s. 107–108. Ponatdo, list wysłany także z Frankfurtu 31 października 1454 roku, do kardynała
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papież stwierdzał, że król Polski Kazimierz z powodu klęsk wojennych będzie bardziej
skłonny do zawarcia rozejmu. Informacja ta nie była jednak bardzo istotna, ponieważ
w cytowanych listach znalazła się na samym końcu. Znacznie więcej razy wspomina
Piccolomini o swoich staraniach, głównie u króla Kazimierza Jagiellończyka, o możliwość objęcia biskupstwa warmińskiego. Co ciekawe, przy tej okazji ani razu nie wyraża
się negatywnie o Polakach i o wymienianym z imienia swoim konkurencie do owego
biskupstwa, Janie Lutku z Brzezia, chociaż miałby uzasadnione ku temu powody443.
Najwyraźniej kardynał Piccolomini uznał za stosowne ważyć słowa i wyrażać się bardziej oględnie niż w niedawnej jeszcze przeszłości, zwłaszcza że w kontaktach z królem
Polski, których powodem była nominacja na biskupstwo warmińskie, doprowadził
do spektakularnej porażki swoich działań, kiedy to jego list skierowany do wielkiego
mistrza trafił do rąk Kazimierza Jagiellończyka444. Pojawiają się jeszcze nieliczne listy,
w których pada nazwa Polski lub imię króla Kazmierza, ale zawsze są to czysto informacyjne wzmianki, których nie będę analizował.

3.8. HISTORIA DE RATISPONENSI DIETA, CZYLI JAN LUTEK
Z BRZEZIA NA SEJMIE RZESZY
Latem 1454 roku (dokładnej daty nie znamy) Eneasz Sylwiusz napisał długi list do Jánosa Vitéza445, biskupa Wielkiego Waradynu na Węgrzech, promotora humanistów,
w którym opisał przebieg sejmu Rzeszy w Ratyzbonie, obradującego od 23 kwietnia
Mikołaja z Kuzy: Pruteni, quantum sentio, uictoria noua elati sunt (bitwa pod Chojnicami, 17 września
1454 — R.O.), iamque se putant prouinciam vendicasse; et, quantum intelligo, res eorum secundiores
sunt. Marchio Albertus in dieta Vratislauiensi, huius congregationis uice, cum Rege Poloniae de concordia
tractaturus est; tamże, s. 110. Także w liście z 1 października 1457 roku do kardynała Carvajala
wspomina o rozmowach pokojowych polsko–krzyżackich, Opera omnia, 1571, ep. 340, s. 826.
443
Warto wymienić następujące listy, w których poruszana jest sprawa obsady biskupstwa warmińskiego: do Heinricha Senftlebena, dziekana wrocławskiego, ep. 280, z Rzymu 7 września 1457 roku,
Opera omnia, 1571, s. 798; w liście do Ulricha Ridrera, ep. 284, z Rzymu 11 września 1457 roku,
tamże, s. 800; w liście do cesarza Fryderyka, ep. 296, z Rzymu 22 grudnia 1457 roku, tamże, s. 806;
w liście do Ulricha Ridrera, ep. 299, z Rzymu 22 listopada 1457 roku, tamże, s. 807; w liście do Ulricha biskupa Gurk w Austrii, ep. 300, z Rzymu 22 listopada 1457 roku, tamże, s. 807; do tegoż,
ep. 306, z Rzymu 6 grudnia 1457 roku, tamże, s. 809; do Prokopa z Rabsteinu, ep. 310, z Rzymu
11 listopada 1457 roku, (tu wymienia z imienia Jana Lutka z Brzezia), tamże, s. 811; do Niccola Listio, ep. 313, z Rzymu (bez dnia, 11 listopada 1457 roku?), tamże, s. 812; do tegoż, ep. 326, z Rzymu
29 września 1457 roku, tamże, s. 816.
444
P. Jastrzębski, Papież Pius II wobec Polski..., 1908, s. 15–16.
445
J. Szinnyei, Magyar írók élete és munkái, t. 14, Budapest 1914, kol. 1280–1282; A. Kulcśar, Vitéz,
Johann (János), w: LMA, t. 8, München 1997, kol. 1773 (tam także bibliografia); 600–lecie urodzin
Grzegorza z Sanoka. Studia o Grzegorzu z Sanoka i jego czasach, pod red. L. Puchały i S.A. Sroki,
Sanok 2008, s. 47–57.
Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

Historia de Ratisponensi dieta, czyli Jan Lutek z Brzezia na sejmie Rzeszy

121

do 21 maja tegoż roku446. Historiografia nadała mu tytuł: Historia de Ratisponensi dieta
(albo Historia de dieta Ratisponensi)447. Z uwagi na obecność na zgromadzeniu posła
króla polskiego, Jana Lutka z Brzezia, oraz ze względu na gorącą sytuację w państwie
krzyżackim po oddaniu się Związku Pruskiego pod opiekę Kazimierza Jagiellończyka i wydaniu przez tego ostatniego 6 marca 1454 r. aktu inkorporacji Prus, sprawy
związane z Polską odgrywały ważniejszą rolę, niż by się można było spodziewać (sejm
bowiem został zwołany, w celu zaradzenia niebezpieczeństwu ze strony Turków, którzy
rok wcześniej zdobyli Konstantynopol, a mówiąc precyzyjnie, w celu zorganizowania
krucjaty).
Tekst relacji Eneasza obfituje w cytowane mowy uczestników zgromadzenia, jeśli
nie przytaczane in extenso, to przynajmniej w bardzo obszernych fragmentach. Jest
ponadto trudny do interpretacji ze względu na prawie całkowity brak tak typowych
dla Piccolominiego prześmiewczych i złośliwych komentarzy odautorskich, będących
wręcz jego znakiem firmowym. Zdecydowana większość ustępów źródła dotyczących
Polski i Polaków traktuje o konflikcie polsko–krzyżackim na tle buntu mieszkańców
Prus, który lada moment przerodzić się miał w długotrwałą i w ostateczności zwycięską dla Polski wojnę trzynastoletnią. W związku z tym nie zamierzam szczegółowo
analizować treści wystąpień posła polskiego czy przedstawicieli Rzeszy, skądinąd bardzo interesujących, gdyż zgodnie z celem książki, zapisanym we wstępnie, interesuje
mnie obraz Polski i Polaków w pismach Piccolominiego, a nie dzieje polityczne i wielostronne relacje między Polską a jej sąsiadami.
Już na samym początku tekstu pojawia się wzmianka o wysłaniu przez organizatora
sejmu, cesarza Fryderyka III, listów z zaproszeniem do wielu monarchów europejskich,
aby przysłali do Ratyzbony swoich posłów448. Jak zauważa Eneasz, z tego zaproszenia
skorzystał tylko król Polski (nemo tamen, si Casimirum excipiatis, imperiali voto morem
gessit)449. Taki stan rzeczy autor tłumaczy albo „nienawiścią cesarskiego imienia”, albo
odejściem w zapomnienie zapału religijnego adresatów zaproszenia450. Choć Piccolomini nie chwali wprost króla Kazimierza Jagiellończyka, który jako jedyny z adresatów cesarskich zaproszeń odpowiedział na nie wysłaniem swojego posła, to jednak
z krytyki władców, którzy tego nie zrobili, możemy wyciągnąć wniosek o pozytywnym
nastawieniu autora do Polski i jej wysłannika (w tej sprawie).

Wszelkie informacje na temat chronologii i przebiegu obrad sejmu, a także jego uczestników
zob.: Deutsche Reichstagsakten unter Keiser Fridrich III, Abt. 5, Hälfte 1: 1453–1454, hrsg. von
H. Weigel, H. Grüneisen, Göttingen 1969; o sejmie i dyskusji nad sprawą Prus zob. także: M. Biskup, Trzynastoletnia wojna z Zakonem Krzyżackim 1454–1466, t. 1, Warszawa 1967, s. 224–228.
447
Wydanie źródła: Wolkan III, 1918, ep. 291, s. 492–563.
448
Ex regibus rogati sunt oratores mittere, qui viciniores videbantur: Carolus Francie, Ladislaus Hungarie
et Bohemie, Henricus Anglie, Casimirus Polonie, Jacobus Scotie et Johannes Dacie; Wolkan III, s. 494.
449
Tamże.
450
Tamże.
446
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Ustęp źródła w całości dotyczący relacji polsko–krzyżacko–pruskich zaczyna się
od deklaracji autora, że chce tylko zreferować sprawę, a nie osądzać kogokolwiek451.
To istotna deklaracja i należy rozpatrywać ją w zestawieniu z wcześniejszymi wypowiedziami Sieneńczyka na temat Polski. Następnie Eneasz pisze, że Krzyżacy złożyli skargę na swoich poddanych. Podaje przyczyny konfliktu452 oraz przedstawia już
to na sposób bajeczny, już to zmistyfikowany historię państwa zakonnego i jego relacji
z Polską453. W tym właśnie fragmencie napotykamy na wspomnienie wojny z zakonem
(1409–1411) i, co w tej sytuacji logiczne, na kolejny już opis bitwy pod Grunwaldem.
Poprzedzony jest on jednak jednym bardzo symptomatycznym zdaniem, w którym Eneasz kreśli portret króla Władysława Jagiełły: cum Polonis frequentes lites ineunt, nunc superantur nunc superant. Denique patrum nostrorum memoria Vladislao gentis regi, prudentia et animi magnitudine ac religionis cultu memorabili, bellum indicunt454. Jakże inna jest
ta charakterystyka Jagiełły od poświęconego mu jedynie kilka lat wcześniej rozdziału
w De viris illustribus455. Tam, jak pamiętamy, określony został obraźliwym sformułowaniem natione Tartarus456, tutaj natomiast stał się już religionis cultu memorabilis.
Opis bitwy grunwaldzkiej i następującego po niej wkroczenia wojsk polsko–litewskich na teren Prus dostarcza nam kolejnych interesujących szczegółów457. Po pierwsze, w przeciwieństwie do tego, co czytaliśmy we wspomnianym tekście De viris illustribus, Witold, nazwany tutaj bratem Jagiełły, okazuje się postacią drugiego planu,
instruowaną przez króla polskiego, i do tego zostaje opisany przy użyciu mocnych
epitetów: „jeden z najokrutniejszych ludzi swojego czasu” (virum sui temporis severissimum) oraz „pełen przebiegłości” (astutiarum plenum)458. Cytowane określenia
Si modo referam, nemo ut arbitror ab re dixerit; Wolkan III, s. 515.
Post eum [legacie papieskim, biskupie Pawii Giovannim Castiglionim] viri religiosi, quos fratres
beate Marie Theutonicorum appellant, cum priore suo Alemanie surgunt deque populis Prutenorum grandem querelam faciunt, qui cum fedus inter se minus honestum adversus religionem percussissent idque
demum apostolica et imperiali sententia rescindere jussi essent, utrumque gladium contempsissent atque
arma sumentes dominos suos tota Pruscia pepulissent; Wolkan III, s. 515.
453
Czytamy np. o dziejach Gotów i Wandalów na terenie Prus czy o ofiarowaniu ziemi pruskiej
Krzyżakom przez cesarza Fryderyka II.
454
Wolkan III, s. 516.
455
Zob. s. 83 nn.
456
De viriis illustribus, s. 93; zob. także opinię Eneasza, już jako papieża, o Jagielle i jego synach
w liście do sułtana Mehmeda II, s. 158, przyp. 614.
457
Is impigre prelium struit Vitoldumque fratrem suum, magnum Lituanie ducem, in auxilium vocat, virum
sui temporis severissimum et astutiarum plenum. Prelium julio mense committitur; pugnatum est summa contentione, diu Mars dubius fuit. Multi hinc atque inde ceciderunt; ad ultimum victi religiosi corruunt, sexcenti
equites natu nobiles ea pugna periere. Vulgus ignobile sine numero cesum. victor Polonus omnem Prusciam
invadit; religioni castellum beate Marie tantum remanet. Sed interveniente Sigis|mundo cesare provincia
fratribus restituta est, aurum regi datum, fedus utrinque perpetuo dictum; Wolkan III, s. 516–517.
458
Na marginesie warto dodać, że Eneasz w analizowanym liście już po raz kolejny (po De viris
illustribus) posługuje się kilkakroć tytułem magnus dux, w odniesieniu zarówno do Witolda, jak i do
451
452
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staną się niebawem stałymi elementami charakterystyki tego wielkiego księcia spotykanymi u Eneasza Sylwiusza, który powtórzy je i wzbogaci przykładami w późniejszych
swoich tekstach z lat pięćdziesiątych XV wieku459.
Następnie dowiadujemy się, że Krzyżacy odnieśli totalną klęskę (ad ultimum victi
religiosi corruunt), co, jak pamiętamy, nie było takie oczywiste w poprzednim opisie
bitwy z lat czterdziestych460. Eneasz pisze, że zginęło 600 jeźdźców szlachetnego urodzenia (choć nie pisze tego wprost, zapewne chodzi mu o rycerzy krzyżackich) oraz
trudna do oszacowania liczba pospolitego ludu. Następnie informuje, że zwycięzcy zajęli Prusy, nie zdołali jednak zdobyć zamku braci zakonnych (czyli Malborka), a państwo krzyżackie uratował cesarz (Zygmunt Luksemburczyk), dzięki któremu ziemia
została zwrócona Krzyżakom, król polski otrzymał złoto, obie strony wreszcie zaprzysięgły wieczyste przymierze.
Dzisiaj, po prawie 600 latach, można powiedzieć, że wiedza Piccolominiego na temat wojny polsko–krzyżackiej 1409–1411 była raczej poprawna i choć posługuje się
on ogólnymi stwierdzeniami, a nie szczegółami, to jednak mieszczą się one w granicach dozwolonej interpretacji (myślę zwłaszcza o roli Zygmunta Luksemburczyka).
Oczywiście trudno jest oszacować liczbę poległych w bitwie grunwaldzkiej461. Naturalnie są w tym fragmencie pewne braki: nie ma mowy o szeroko zakrojonej wojnie
propagandowej uruchomionej przez obie strony konfliktu, która poprzedziła działania
militarne, towarzyszyła im i była kontynuowana także po ich zakończeniu (np. na soborze w Konstancji); nie wspomina również Eneasz o licznym udziale rycerstwa zachodnioeuropejskiego w wojnie po stronie krzyżackiej, a także o ogromnym echu,
jakim odbiło się w Europie zwycięstwo Polaków nad Krzyżakami (choć, jak zauważyłem wyżej, podkreślił, że było ono całkowite). Trzeba jednak zauważyć, że opis wojny
z początku XV wieku był tylko jednym z elementów opowieści Eneasza o dziejach
Kazimierza Jagiellończyka, choć jeszcze dziewięć lat wcześniej, w omawianym już liście do kanclerza królowej Zofii, wyśmiewał używanie tego tytułu i uważał go za niedorzeczny.
459
Zob.: De Europa, s. 114, oraz Aeneae Sylvii episcopi Senensis In libros Antonii Panormitae poetae
memorabilius commentarius, 1700, II 19, s. 19–20 oraz IV 20, s. 45–46.
460
Zob. s. 85 nn.
461
Według S.M. Kuczyńskiego w bitwie poległo 18 tys. rycerzy krzyżackich (tenże, Wielka Wojna
z Zakonem..., 1980, s. 413); M. Biskup podaje główne źródła do szacowania strat obu stron, ale
nie zajmuje stanowiska w tej sprawie (tenże, Grunwaldzka bitwa..., Warszawa 1991, s. 106–107);
Nadolski uważał, że w bitwie poległo ok. 8 tys. rycerzy krzyżackich, czyli 50% stanu ich armii
(tenże, 2010, s. 225); autorzy piętnastowieczni podawali liczby fantastyczne, np. wg Długosza
zginęło 50 tys. rycerzy walczących po stronie krzyżackiej, a 40 tys. zostało wziętych do niewoli
(Jana Długosza Roczniki..., ks. 11, 1982, s. 135) — przy tych danych zdanie Eneasza wydaje się być
bardzo umiarkowanym szacunkiem; co do strat polskich, badacze są naogół zgodni z Długoszem,
że były niewielkie — spośród znaczniejszych rycerzy miało polec jedynie 12 (tamże, s. 141) —
zob. Nadolski, 2010, s. 226–227; ostatnio dane źródeł i szacunki badaczy dotyczące strat w ludziach
po obydwu stronach omówił krytycznie K. Kwiatkowski: Wojna Polski i Litwy..., 2010, s. 432–450;
zob. J. Rajman, Czy duchowni ..., Kraków 2011, s. 68–72.
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państwa zakonnego i jego konfliktów z Polską, która to opowieść miała na celu przede
wszystkim zaprezentowanie tła aktualnego w 1454 roku sporu. Warto też zauważyć,
że dla Eneasza dzieje opisywanego konfliktu stanowiły odległą przeszłość (w chwili
bitwy grunwaldzkiej miał pięć lat), co również wpłynęło na ogólnikowość i względną
dokładność informacji, które przekazał przyszły papież.
W dalszej kolejności pisze Eneasz, że przez wiele lat po tej wojnie utrzymywali
Krzyżacy swoich poddanych w posłuszeństwie nie tyle przez strach, co dzięki przywilejom i korzyściom materialnym (non tam metu quam beneficiis in obedientia retinentes462). Wspomina o zapanowaniu bogactwa i pychy oraz o podziałach wśród zakonników, które ujawniły się z wielką siłą za panowania mistrza Pawła (Paul von Russdorff,
1422–1441)463. Podziały te wykorzystali poddani, którzy cierpiąc od lat niesprawiedliwość, zbuntowali się przeciw władzy zakonnej. Nie jest tu jednak mowa o roku 1454,
ale o 1440, kiedy powstał Związek Pruski. Dalej autor opisuje także sposób funkcjonowania rady związku464. Eneasz pisze, że mistrz Paweł (później odwołany) sprzyjał powstaniu związku, który stał się jego radą (stronnictwem). Niedługo potem związkowcy
udali się do cesarza Fryderyka III ze skargą na zakon oraz z prośbą o akceptację swojego istnienia, zostali jednak potępieni465. Następny wielki mistrz, Ludwik (Ludwig von
Erlichshausen, 1450–1467) 466, zawiadomił papieża Mikołaja V o powstaniu związku,
Wolkan III, s. 517.
Regnaverunt posthac suo modo religiosi compluribus annis, subditos suos pace parta non tam metu
quam beneficiis in obedientia retinentes. At cum pax divitias, divitie superbiam luxumque peperisset, sevire
[chyba raczej servire — RO] fortuna ac miscere omnia cepit. Administrante Paulo religio scissa est; aliud
his, aliud illis videri, insidias invicem tendere, alter alterum ferre non posse; qui res belli asperrimas maximaque pericula tolleraverant, quietem atque opes pati non posse. Fratrum igitur maior pars a magistro
deficit. [...] Civitates occasionem nacte faciendi, quod tota mente querebant, accersita nobilitate ac militia
provincie, quas vel prelati vel religiosi multis ante annis injurias in populum contulissent, non sine grandi
querela commemorant; tamże.
464
In eo decernitur sedecim virorum fieri consilium oportere, quod singulis annis certo loco certoque
tempore sedens querelas privatorum audiat, gravamina corrigat neque injuriam fieri cuiquam sinat; si quis
huius consilii censuram contempserit, in eum publice vindicetur, sive is episcopus sive magister supremus
fuerit. In eo consilio qui presideat, placet quatuor ex ordine prelatorum, quatuor ex religiosis, reliquos octo
ex nobilibus ac civitatibus assumi debere. Probat omnia Paulus, faventes sibi ut civitates sint; tamże.
465
Nec diu post legati civitatum Federicum tertium cesarem adeunt, religiosorum ineptum regimen accusant, indignis se contumeliis affici queruntur; fedus quo se ab injuriis tueantur ut sibi habere liceat impense
petunt, de facto federe nihil aperiunt. Indulget cesar, si modo juri religiosis nihil prejudicii fiat; tamże; w liście do swojego przyjaciela w Rzymie z początku grudnia 1453 r. pisze: interim expeditum est negocium
Prutenicum in favorem religionis. Liga damnata est, pene et damna in arbitrio cesaris sunt. Putamus quia
civitates adhuc se humiliabunt, si bonus modus tenebitur; Wolkan III, ep. 189, s. 372; o procesie przed
sądem cesarskim, zob. M. Biskup, Trzynastoletnia wojna z Zakonem... 1967, s. 36–37.
466
Post aliquot annos, mortuo Paulo Ludovicoque in ejus locum suffecto, noticia federis ad Nicolaum
quintum Romanum pontificem defertur. Is legatum in Prusciam mittit episcopum Silvensem, hominem
Portugalia natum, qui brevi tempore cuncta rimatus conventiones nexusque civitatum in publica forma Romam defert. In his pleraque capitula inventa sunt, ecclesiastice libertati adversa | canonibusque contraria;
462
463
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ten wysłał do Prus legata, który następnie przesłał do Rzymu informacje dotyczące
tego, co było napisane w akcie erekcyjnym organizacji. W Rzymie uznano, że całość
tych postanowień jest sprzeczna z kanonami i stwierdzono, że związek z mocy prawa
jest nieważny. Na tych jego członków, którzy kontynuowaliby swoją działalność, rzucono ekskomunikę. Na skutek takiego postępowania wielkiego mistrza powstała, jak
pisze Eneasz, rana i nienawiść między zakonnikami a mieszkańcami Prus. Zakonnicy
poprosili więc cesarza o użycie „świeckiego ramienia” (brachium seculare467) i pomoc
w rozprawieniu się z poddanymi.
Podobnie jak przy opisie wojny lat 1409–1411, można w przedstawionym właśnie
fragmencie znaleźć wiele braków i przewagę informacji ogólnikowych. O ile o tym,
co działo się w Prusach w latach trzydziestych i na początku lat czterdziestych XV wieku, kiedy ukonstytuował się Związek Pruski, Eneasz wiedział zapewne niewiele, o tyle
o późniejszych wydarzeniach, w których uczestniczył także cesarz Fryderyk III (a więc
pośrednio i sam Piccolomini), musiał wiedzieć znacznie więcej. Dlaczego zatem konsekwentnie stosuje styl ogólnikowy i prawie całkowicie pozbawiony własnych ocen
autora? Myślę, że wiąże się to ze zmianą poglądów przyszłego papieża na kwestię polsko–krzyżacką i ogólnie na sprawy polskie, pod wpływem korespondencji ze Zbigniewem Oleśnickim. Nie chciał Eneasz powtarzać swoich błędów z lat czterdziestych,
kiedy zasłyszane i niesprawdzone informacje kolportował po całej Europie. Istotną
rolę odgrywał tu również głęboki szacunek, jakim darzył Piccolomini biskupa krakowskiego — nie chciał go urazić. Poza tym Oleśnicki poprosił Eneasza o obronę
polskich racji w sprawie pruskiej468. Wreszcie trzeba zwrócić uwagę na to, że w omawianym ustępie listu, nie ma ani żadnych komentarzy Eneasza, ani negatywnych
ocen Związku Pruskiego, a powiedziałbym wręcz odwrotnie: znajdujemy uzasadnienie
buntu mieszkańców Prus w niesprawiedliwości, jaką od dawna cierpieli pod władzą
krzyżacką. Nie jest to rzecz jasna wyraz poparcia Piccolominiego dla związkowców, ale
objaw — że tak to określę — życzliwej neutralności.
Piccolomini przytacza w dalszej kolejności wypowiedzi przedstawicieli obu skonfliktowanych stron (Petera Knorra — Krzyżacy, i Martina Maira — Związek Pruski),
a następnie przechodzi do wypowiedzi posła polskiego469. Trudno dzisiaj rozstrzygnąć,
decernit apostolica sedes iniquum fedus atque ipso jure irritum: qui illo post hac utatur eum anathemate
ferit; Wolkan III, s. 517–518.
467
Wolkan III, s. 518.
468
List Eneasza do Pietra di Noceto z 3 września 1453 roku: Wolkan, ep. 135, s. 244.
469
Jan Lutek z Brzezia przemawiał albo 5 (niedziela), albo 6 (poniedziałek) maja: Inter hec [słowami
mówców] venit ad concilium Johannes Luthico, Casimiri regis Polonie ac Lithuanie magni ducis orator,
homo cautus et qui juris scientiam calleret. Is cum audiretur, Casimirum, inquit, quoniam esset Christiane
religionis zelantissimus, egerrime audisse, que apud Constantinopolim Turchi perpetrassent, quia et gravissimo vulnere Christianitatem confossam cerneret et in futurum nostram | religionem funditus eversum
iri timeret, quando et Tartari et Turchi una mete Christi nomen delere conarentur fedusque invicem ferocissime ille gentes iniissent. Pacatum tamen regis animum esse, quia cognovisset, imperatorem cum suis
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na ile wiernie Eneasz przytacza mowę posła470. Porównanie tekstu Eneaszowego z dwiema wersjami mowy Lutka z Codex epistolaris saeculi decimi quinti przywodzi na myśl
wniosek, że wersja Piccolominiego została napisana przez niego samego po posiedzeniu sejmu na podstawie tego, co zapamiętał lub zapisał on sam albo sekretarze. Widać
to po innym słownictwie, które jednakże wyraża te same myśli, co mowy wydane przez
Szujskiego471.
Warto zwrócić uwagę, że Eneasz powstrzymał się kolejny raz od komentarzy,
a był to u niego nawyk nowy. Dotąd zazwyczaj okraszał cytaty z cudzych wypowiedzi
własnym komentarzem, najczęściej prześmiewczym i złośliwym. Tym razem jednak
przyszły papież oddaje głos Janowi Lutkowi z Brzezia (ok. 1405–1471)472, doktorowi
praw, audytorowi i kapelanowi Mikołaja V, dyplomacie z ponad 20–letnim stażem,
byłemu sekretarzowi wielkiego księcia Witolda i króla Władysława Jagiełły, a także

principibus de tuenda Christianitate deque vindicanda injuria Grecorum adversos Turchos concilium cepisse; hortari ergo, ne ceptum opus deseratur. Quod si Theutones et reliqui Christiani contra Turchos exercitum ducant, Polonos, qui sunt finitimi Tartaris, immanibus illis et atrocissimis barbaris bellum illaturos
acturosque, ne Turchis presidio esse queant. Reliqua in aliud tempus dicturum se pollicetur. Huic Eneas,
Senensis episcopus, pro tempore pauca respondens et regem, qui ad conventum misisset, et hominum, qui
venisset, commendavit audientiamque cum vellet repromisit. Tum ille: video, inquit, astare hic fratres
Theutones admodum sollicitos; fortasse de re Prutenica vobiscum agunt; quamvis ea minime mihi commissa est, quia tamen regi meo sum obnoxius, si quid ex vobis petitur, quod ad Pruthenos pertineat, oro ne
properetis neve contra regem meum inauditum quicquam decernatis. Nihil enim contra civitates Pruscie
statuere potestis, quin regi Polonie dampno atque incommodo sitis. Fuit enim Pruscia quondam Polonici
juris, sed eam hi fratres multis annis contra jus fasque occupaverunt. Nunc, quia nihil est perpetum, quod
violenter agitur, exclusi eliminatique fratres sunt; Pruscia ad suum dominum reversa est; prelati omnes,
excepto Varmiensi pontifice, mei regis fidem sequuntur, neque is diu alienus erit. Militia et civitates universe
sacramentum regi prestitere; is jam magno magistro bellum per feciales indixit obsiderique ab eo castrum
sancte Marie non ambigo. Cavete, ne vestris decretis meo regi molesti sitis; pensate atque attendite diligenter, quid expediat in tanta re agere, ne quid statuatis, quod postea statutum esse nolitis; a deo factum
est istud et est mirabile in oculis nostris, ut tantum terre, tantum populorum, tantum dominiorum, tot
seculis a corona nostra alienatum, jam sine sanguine, sine gladio, sine ulla (ut ita dicam) opera nostra
in potestatem Polonicam redierit. Quod si vos modo hanc regionem novo bello implicueritis, vereor, ne
Turchorum cause faveatis. His dictis fremere ac maledicere homini | omnes Alemani vixque se continere,
quin hominem unguibus laniaret; Wolkan III, s. 526–528.
470
Dwie wersje mowy Jana Lutka przekazał Józef Szujski w: Monumenta Medii Aevi Historica Res
Gestas Poloniae Illustrantia, t. 2, Codex epistolaris saeculi decimi quinti 1384–1492, Kraków 1876,
s. 150–152; żadna nie zawiera części poświęconej konfliktowi polsko–krzyżackiemu i kwestii Związku Pruskiego; mowy te są także wydane (z poprawieniem „licznych błędów drukarskich” wydania
dziewiętnastowiecznego) w Deutsche Reichtagsakten..., 1969, s. 232–234.
471
O różnicach między wersją Eneasza a wydaną w Codex epistolaris w części poświęconej walce
z Turcją zob. M. Biskup, Trzynastoletnia wojna z Zakonem..., 1967, s. 226 — zwłaszcza przyp. 37.
472
B. Janiszewska–Mincer, Jan Lutkowic (Lutek) z Brzezia, PSB, t. 10, Wrocław–Warszawa–Kraków
1962–64, s. 443–445 (tam także bibliografia); K. Ożóg, Formacja intelektualna biskupów krakowskich, w: Cracovia, Polonia, Europa..., 1995, s. 159–177.
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późniejszemu podkanclerzemu koronnemu, kontrkandydatowi Piccolominiego do biskupstwa warmińskiego, wreszcie biskupowi włocławskiemu i krakowskiemu.
Świadectwo, które wystawia Lutkowi Eneasz, jest niejednoznaczne. Pisze o nim,
że jest cautus, a także, iż juris scientiam calleret. O ile druga część wypowiedzi jest jasna
i znaczy tyle, co „znający naukę prawną”, „znawca prawa”, o tyle pierwsza część, czyli
przymiotnik cautus, daje dość duże pole do interpretacji473. W tym miejscu ograniczę
się do przetłumaczenia tego słowa, jako „przebiegły”/„chytry”, uzasadnienie zaś mojego wyboru przedstawię dalej, kiedy omawiać będę następny fragment z analizowanego
tutaj listu.
Po mowie Lutka następuje odpowiedź Piccolominiego, jako wysłannika cesarza.
Eneasz jednak swojej wypowiedzi nie przytacza, pisze jedynie, że zachwalał zarówno króla, który wysłał posła, jak i samego Lutka, a także, że cesarz udzieli audiencji
posłowi, kiedy ten ostatni tylko zechce. Zaraz przechodzi do drugiej wypowiedzi posła polskiego, która może być z kolei uznana za odpowiedź na słowa biskupa Sieny.
Ta właśnie druga przemowa Lutka, poświęcona konfliktowi polsko–krzyżackiemu, nie
znajduje się w wydaniu listów XV wieku, a biorąc pod uwagę jej rozmiary (w tekście
Piccolominiego zajmuje dwa razy tyle miejsca, co pierwsza wypowiedź), dla przyszłego
papieża była ważniejsza, a i skutki wywołała zadziwiające. Nie wchodząc w szczegóły,
broni w niej Jan Lutek prawa Polski do ziem pruskich, śmiało twierdząc, że zostały
bezprawnie przez zakon zabrane, a teraz Prusy wróciły do swojego pana i, co najważniejsze, tu cytuje psalm 118, werset 23474, dokonało się to bez rozlewu krwi i bez
miecza.
Eneasz informuje, że po wypowiedzi posła polskiego wszyscy Niemcy zaczęli krzyczeć i złorzeczyć Lutkowi i ledwie się powstrzymali, aby nie rozszarpać go pazurami
(unguibus laniaret). W tym momencie niemiecki mistrz krajowy (Jost von Venningen)
stwierdził, że król Polski złamał pokój wieczysty, który wszyscy zaprzysięgli, a także
zaznaczył, że rycerze zakonni sami przelali krew, żeby Prusy z rąk niewiernych wyrwać.
Kłótnia między posłem polskim a Niemcami trwała długo, tak że posiedzenie sejmu
zostało przerwane.

Przymiotnik cautus może oznaczać zarówno człowieka dokładnego, roztropnego, ostrożnego —
w sensie pozytywnym, jak również chytrego, przebiegłego, sprytnego — w sensie negatywnym;
zob. F. Calonghi, Dizionario della lingua latina, t. 1, Latino–italiano, Torino 1954, kol. 434; dotychczasowi badacze na ogół interpretowali to słowo w odniesieniu do Jana Lutka z Brzezia na sposób
pozytywny, tłumacząc je, jako „roztropny” (I. Zarębski, Stosunki Eneasza Sylwiusza..., s. 48), albo
„bystry” (B. Janiszewska–Mincer, Jan Lutkowic..., 1962–64, s. 444); inaczej J. Fijałek, Mistrz Jakób...,
t. 2, s. 15, używa w kontekście Lutka określonego, jako cautus, wyrażenia „wężowa roztropność”.
474
[kamień, który odrzucili budujący, stał się kamieniem węgielnym], Pan to sprawił i jest to cudem
w oczach naszych; Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem, opracował Zespół Biblistów Polskich z inicjatywy Towarzystwa Świętego Pawła,
Częstochowa 2011, s. 1364.
473
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Na następnym posiedzeniu475, pisze Eneasz, zastanawiano się, gdzie ma być posadzony poseł króla polskiego476. Kiedy wreszcie znaleziono kompromis, elektorzy cesarstwa na złość posłowi polskiemu posadzili przed sobą mistrza krajowego Niemiec, co,
zgodnie z przewidywaniami, tak zdenerwowało Lutka, że miał powiedzieć: „nie będę
siedział w miejscu, które nie jest odpowiednie dla mojego króla”.
Tak to w opisie Eneasza jawi się Lutek, jako wytrwały, bezkompromisowy, momentami wręcz kłótliwy i, co bardzo ważne, nieidący na żadne kompromisy, kiedy chodzi
o honor i cześć dla władcy i kraju, który reprezentuje. Wracając w tym miejscu do użytego wcześniej przez Piccolominiego przymiotnika cautus, mogę chyba bez ryzyka pomyłki wykluczyć podawane przez słowniki i cytowane powyżej takie jego tłumaczenia,
jak „ostrożny”, „roztropny” czy „dokładny”. Nie pasują one do zachowania Jana Lutka
z Brzezia, który miał odznaczać się charakterem gwałtownym, porywczym477. Uważam, że najlepszym tłumaczeniem byłoby wspomniane słowo „przebiegły”, „chytry”
[jak lis]. Oddaje ono sposób zachowania człowieka, który w pełni utożsamiając się
ze swoją misją, próbował wypełnić ją, używając rozmaitych sposobów, które wszakże
mogły wywołać i rzeczywiście wywołały zgorszenie czy nawet oburzenie otoczenia.
Wracając do sporu między posłem polskim a, ogólnie rzecz ujmując, Niemcami,
należy zauważyć, że ci ostatni zawierają porozumienie, którego celem jest w pierwszym rzędzie naprawa państwa (cesarstwa), a dopiero potem organizowanie krucjaty. Oczywiście przez naprawę państwa rozumieli koalicję przeciwko Związkowi
Tj. albo 7 (wtorek), albo 8 (środa) maja.
Quesitum est, ubi locandus esset orator regis Polonie. Legati cesaris ante oratores electorum locum ei
deberi dicebant; cardinalis [Mikołaj z Kuzy], qui Polonos ob novitatem Prutenicam odisset, consulendos
electorum nuncios ait; illi minime se passuros inquiunt, hominem ante se esse, qui nationi fuerit injurius,
multaque de principum electorum nobilitate ac dignitate in medium afferunt. Rogatur Polonus ad dexteram
oratorum casaris locum accipiat. Is, se non ignorare consenssum suo regi debitum, ait ostenditque legati
apostolici sinistram, quando imperatoris oratores dextram tenerent. Nam et cardinalis ex legatis cesaris
unus habebatur: quod si post legatos cesaris ipse collocaretur, viderentur oratores electorum altius sedere,
quibus sinistra Papiensis [biskup Pawii Giovanni Castiglioni, legat papieski] concederetur. Cum diu
certatum esset, denique ita conveniunt: legatus apostolicus uti medius sedeat, tum hinc atque inde legati cesaris, dextram deinde Polonus, sinistram electores teneant. Quiescit hoc dicto Polonus. Cumque jam sessio
concors esset, tum oratores electorum tanquam studiose facerent, quod Polono displiceret, magistrum Alemanie vocant eumque ante se collocant. Indignatus hoc facto Polonus assurgens, non feram, inquit, neque
hoc loco sedebo, qui non est par meo regi; neque enim equum est, oratores imperatoris utrumque latus apostolici legati stipare. Satis est, si primum obtineant locum, moresque Basiliensis concilii in medium adducit.
Diu res in | dubio est; neque defuerunt, qui Polonum excludendum dicerent, qui et res odiosas attulisset
et in aliena domo de sessione contendere presumeret. At legati cesaris peregrinum hominem et magni regis
legatum benigne tractandum consuerunt. Fit igitur nova ordinatio. Vocantur oratores principum electorum
ad dexteram legatorum cesaris, Polono ad sinistram Papiensis espiscopi assignatur, et post eum magister
Alemanie collocatur. Atque ita visum est, legatum pape digniori esse loco quam cardinalem. Res nova et
inaudita nostro tempore; sed noluit cardinalis sui causa turbam fieri, homo quamvis alti cordis et animi
videntis, pacis tamen et unitatis amator et qui privatis rebus publicas antefert; Wolkan III, s. 528–529.
477
B. Janiszewska–Mincer, Jan Lutkowic..., PSB, t. 10, s. 444.
475
476
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Pruskiemu. Eneasz przytacza streszczenie listu margrabiego brandenburskiego Albrechta (Albrechta Achillesa margrabiego Brandenburgii–Ansbach), w którym tenże
pisze mistrzowi krajowemu Krzyżaków o swoim porozumieniu z królem Czech przeciw buntownikom z Prus478. Znajduje się tam również fragment dotyczący Polski479.
Wynika z niego, że planowano przekupić króla polskiego 40 000 florenów węgierskich, aby nie przeszkadzał Krzyżakom i sprzymierzonym z nimi Czechom w rozprawie
ze Związkiem Pruskim. Dla porównania król Czech za pomoc militarną udzieloną
zakonnikom (4 000 jeźdźców i 20 000 piechurów przez 15 tygodni) miał otrzymać
w dwóch ratach łącznie 600 000 florenów, ale to nie wszystko — po odzyskaniu dla
zakonu ziem, którymi zawładnęli buntownicy — królestwo Czech miało otrzymywać
corocznie 4 000 florenów480. Dalej czytamy także, że w tejże antypruskiej koalicji jest
kardynał Mikołaj z Kuzy481, który radzi wysłać legatów do Polski, aby zawarli ugodę
z królem Kazimierzem, opiekunem związkowców482.
Dum hec geruntur [wstępne rozmowy Niemców o naprawie państwa], Albertus marchio Brandeburgensis, qui petiturus adversus Prutenos auxilia in Bohemiam se contulerat, magistro Alemanie scribit,
hujusmodi sese conventiones cum rege Bohemie pepigisse [...]; Wolkan III, s. 536; negocjacje w tej
sprawie odbywały się w Pradze w dniach 13 kwietnia–7 maja; uczestniczyli w nich delegaci wielkiego mistrza krzyżackiego, mistrza krajowego niemieckiego oraz osobiście margrabia brandenburski
Albrecht. List Albrechta został wysłany na zakończenie spotkania, 7 maja, a dotarł do Ratyzbony
12 lub 13 maja — informacje o negocjacjach praskich, ich postanowieniach i wszystkich źródłach,
które nam o tym donoszą, zob. Deutsche Reichtagsakten..., 1969, s. 247–257.
479
Rex quoque Polonie, ne sit impedimento religiosis, quadringenta milia similium nummorum [florenów
węgierskich] ex ipsis [Krzyżaków] accipiet; Wolkan III, s. 537.
480
Exercitum Bohemi contra Prutenos | ductabunt equitum quatuor milium, peditum viginti milium;
instructi armatique erunt, ut est Bohemis pugnaturis modus, pugnabuntque summo conatu ebdomadis
quindecim. Si Prusciam hoc tempore vendicabunt, religioni restituent; si minus, non erunt obnoxii amplius
morari aut bellum gerere absque novis pactionibus. Hujus rei causa dabit religio regi Bohemie, quamprimum exercitus erit instructus, auri Hungarici trecenta milia nummum tantundemque, postquam Prusciam
introierint copie. Vendicata autem regione quatuor milia quotannis corone Bohemorum pendet. Rex vero
in evum protector religionis erit; tamże, s. 536–537.
481
Już wcześniej Eneasz pisał, że kardynał stał wyraźnie po stronie krzyżackiej, przeciw związkowcom
i popierającym go Polakom: cardinalis, qui Polonos ob novitatem Prutenicam odisset [...]; Wolkan III,
s. 528; na temat Mikołaja z Kuzy: E. Vasteenberghe, Le Cardinal Nicolas de Cues (1401–1464). L’action, la pensée, Paris 1920; Nicholas of Cusa. In Search of God and Wisdom. Essays in Honor of Morimichi Watanabe by the American Cusanus Society, Studies in the History of Christian Thought 45, ed.
by G. Christiansosn, T.M. Izbicki, Leiden–New York–Kobenhavn–Köln 1991; J. Schaber, Nikolaus
von Kues, w: BBKL, t. 6, Herzberg 1993, kol. 889–909; R. Haubst, Nikolaus von Kues, w: LMA,
t. 6, München und Zürich 1993, kol. 1181–1184; K. Reinhardt, Nikolaus von Kues, w: LThK, t. 7,
Freiburg–Basel–Rom–Wien 1998, kol. 854–857 (tam także bibliografia); J. Koch, Nicholas of Cusa,
w: NCE, t. 10, Washington 2003, s. 372–376 (tam także bibliografia).
482
Cardinalis sancti Petri [ad vincula — Mikołaj z Kuzy] suo more copiose prudenterque locutus,
legatos mitti suadet, qui concordiam cum rege Polonie tractent, quem constaret patrocinari civitatibus;
Wolkan III, s. 537. O antypolskiej postawie Mikołaja z Kuzy oraz o negocjacjach praskich zob.
M. Biskup, Trzynastoletnia wojna z Zakonem..., 1967, s. 225–227.
478
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Trzeba przyznać, że Eneasz Sylwiusz wykazał się w tym miejscu dużą dozą szczerości, podając szczegóły porozumienia między Niemcami a królem Czech. Czy w swoim
liście do biskupa węgierskiego nie zdradzał aby tajemnic dyplomatycznych? Pamiętamy przecież, że historia sejmu ratyzbońskiego została napisana latem 1454 roku,
a więc w czasie, kiedy wspomniane porozumienie miało być właśnie wprowadzane
w czyn. Warto zwrócić uwagę, że Piccolomini pisał o warunkach tego porozumienia
w listach do różnych osób jeszcze w czasie trwania sejmu — jak widać, nie były one
tajemnicą483. Ponadto Piccolomini, po przytoczeniu warunków porozumienia sam
przyznaje, że Krzyżacy napisali do margrabiego Albrechta, aby wstrzymał się z finalizowaniem traktatu z Czechami do momentu, kiedy będą mieli wspomniane złoto przeznaczone na zapłatę — zatem akcja militarna pozostawała na razie w sferze planów484.
W międzyczasie jednak spór dyplomatyczny między Krzyżakami, Związkiem Pruskim
i Polską zmienił się w konflikt militarny — rozpoczęła się wojna trzynastoletnia —
i plany niemiecko–czeskiej operacji prewencyjnej przeciwko związkowcom stały się
nieaktualne. Ponadto Niemcy najwyraźniej nie zdawali sobie sprawy z determinacji
polskiego króla i jego otoczenia, które zamierzało wykorzystać ferment w państwie
krzyżackim i wyciągnąć stąd korzyści dla Polski. O żadnym zatem przekupieniu mowy
być nie mogło — Polska zbyt mocno zaangażowała się w sprawę pruską, żeby tak łatwo
od niej odstąpić.
W dalszej kolejności Eneasz zamieszcza fragment dotyczący Polski, a ścisłej rzecz
biorąc króla Władysława Warneńczyka, w treści własnego przemówienia, jakie wygłosił na posiedzeniu sejmu Rzeszy485. Opowiadając o historii walk z Turkami wspomina
króla Polski (a nie króla Polski i Węgier), jako najszlachetniejszego młodzieńca (nobilissimum adolescentem). W ten sposób Piccolomini, z jednej strony wciąż wierny swoim
przekonaniom nie uznaje prawowierności wyboru Jagiellończyka na tron węgierski,
z drugiej jednak obdarza Władysława określeniem, które nie przeszłoby mu przez usta
jeszcze kilka lat wcześniej. Wręcz przeciwnie, pamiętamy bogaty zbiór negatywnych
określeń wypowiadanych w stosunku do nieżyjącego już Władysława, jakie umieszczał
Piccolomini w licznych swoich listach, zwłaszcza z połowy lat czterdziestych. Widać
Np. 19 maja napisał o tym w liście do władz miasta Sieny (Wolkan III, ep. 281, s. 479), do Heinricha Senflebena w Rzymie (Wolkan III, ep. 282, s. 480) i do kard. Carvajala (Wolkan III, ep. 283,
s. 481–484), a także 21 maja do Tcheodericha arcybiskupa Kolonii (Wolkan III, ep. 288, s. 488);
odpowiednie fragmenty wszystkich czterech listów zestawione w: Deutsche Reichtagsakten..., 1969,
s. 257.
484
Interea quem possent religiosi exercitum compararent; marchioni Alberto scriberent, tractatus cum Bohemis eo usquam prorogaret, donec ex magistro Pruscie cognosci posset, an aurum expeditum in promptu
habeat; Wolkan III, s. 537.
485
Genitor ejus [Mehmeda I] Amurathes paucis ante annis bis Christianorum prostravit exercitus non
parvos neque contemnendos. Wladislaum, Polonie regem, nobilissimum adolescentem, Julianumque, sancti angeli cardinalem, apostolice sedis legatum, virum sui temporis excellentissimum, ad necem compulit;
Wolkan III, s. 541.
483
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po raz kolejny (po listach do Zbigniewa Oleśnickiego z lat pięćdziesiątych), że Eneasz
zmienił zdanie w sprawie Warneńczyka i, choć nie jest to zmiana całkowita (tytuł
królewski na Węgrzech), to jednak czytelnik pism Eneasza, przyzwyczajony do jego
złośliwych komentarzy i negatywnych ocen Polaków, zauważa te zmiany już na pierwszy rzut oka. W tym samym fragmencie pisze Piccolomini bardzo pozytywnie o Giulianie Cesarinim, na którym także nie zostawiał suchej nitki jeszcze kilka lat wcześniej.
Dwa są, jak sądzę, główne motywy tej zmiany: o jednym już wspominałem — kontakt
z biskupem krakowskim, kardynałem Oleśnickim, dzięki któremu zapoznaje się z argumentami „drugiej strony”, a drugim jest ewolucja poglądów Eneasza od koncyliaryzmu do kurializmu, czego najlepszym przykładem jest pozytywna ocena Cesariniego,
nuncjusza papieskiego.
W dalszej części swojego przemówienia Eneasz zgadza się ze stwierdzeniem posła polskiego i gubernatora węgierskiego (Hunyadego), że walka z Tatarami wymaga
ogromnej siły militarnej, ustosunkowując się tym samym do przemówienia posła polskiego, który udowadniał, że Polska nie może walczyć z Turkami, bo ma innych „niewiernych” pod bokiem486. Kilka dni później487 Piccolomini zaproponował, aby wysłać
posłów do króla czeskiego i polskiego488, a następnie przy udziale kardynała Mikołaja
z Kuzy, jako legata papieskiego, oraz posłów cesarza i elektorów, zorganizować we
Wrocławiu wspólne rozmowy, w celu rozwiązania drogą negocjacji spornych kwestii,
i tym samym położenia kresu waśniom wewnątrz „Republiki Chrześcijańskiej” w obliczu śmiertelnego zagrożenia tureckiego489. Dziwi jednak milczenie Piccolominiego
na temat reakcji posła polskiego na rozmaite niemieckie i nie tylko propozycje rozwiązania konfliktu polsko–prusko–krzyżackiego. Wiemy, że bezpośrednio z Ratyzbony Jan Lutek z Brzezia wyjechał z poselstwem do Rzymu do papieża Mikołaja V, ale
sądząc z wypowiedzi biskupa Toul, o której za chwilę, to musiał być obecny na obradach sejmu Rzeszy właściwie do końca jego trwania.

Quod si Tartarus junctus fuerit, ut legatus regis Polonie refert et Hungarie gubernator affirmat, exercitum pene innumerabilem conflare valebit; Wolkan III, s. 542.
487
Dokładnie 18 maja.
488
Ostatecznie wysłano posłów do Pragi do Władysława Pogrobowca, który następnie wysłał
swoich dwóch posłów do króla Kazimierza Jagiellończyka; zob. M. Biskup, Trzynastoletnia wojna
z Zakonem..., 1967, s. 229; o poselstwie także u Długosza: Jana Długosza Roczniki..., ks. 12, 2009,
s. 228–230.
489
Tum Senensis episcopus, si mihi auscultatis, inquit, duos pluresque nomine vestro legatos ad regem
Bohemie transmittatis, qui novitatem Prutenicam huic conventioni molestam dampnosamque reipublice
Christiane visam fuisse dicant rogentque consiliarios suos ad regem Polonie una dirigat, rogatum inducias cum religiosis suo et civitatem Prutenicarum nomine amplectatur velitque Vratislavie aut alio in loco
conventum fieri, in quo de universis controversiis, que Pruteni queque Poloni cum religiosis habent, per
communes amicos transigatur. Eo namque et Romanus pontifex legatum de latere et imperator cum electoribus prestantiores oratores emittent; Wolkan III, s. 554.
486
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Należy też zwrócić uwagę na wystąpienie wspomnianego przed chwilą biskupa
Toul, Guillaume’a Fillâtre’a, w którym także on odwołuje się do niedawnych wojen
z Turkami i do postaci Władysława Warneńczyka490. Choć w samej wypowiedzi wyraźnie widać perspektywę burgundzką (podkreślanie roli, jaką odegrała pomoc militarna
wysłana przez księcia Filipa Dobrego przed dziesięciu laty), to jednak można zauważyć
ingerencję Eneasza Sylwiusza w jej treść. Sądzę, że stwierdzenie „Władysław król Polski, który Węgry dzierżył” jest autorstwa właśnie późniejszego papieża. To on z drobiazgową dokładnością starał się nie tytułować zmarłego tragicznie władcy królem
Węgier, a wątpię, żeby biskup Toul z podobną pedanterią podchodził do tej tytulatury
(rzecz jasna pewną rolę mogło także grać to, że nawet papież Eugeniusz IV w listach
do Władysława Warneńczyka nie tytułował go królem Węgier).
Na samym końcu obrad sejmu Piccolomini zwraca się bezpośrednio do posła polskiego491. Fragment ten z jednej strony pokazuje komplementowanie króla Polski
i jego posła, który z pewnością wiele gorzkich słów na tym sejmie usłyszał, a z drugiej
strony zachęcenie go do nakłonienia Kazimierza Jagiellończyka, aby bardziej zaangażował się w dobro wspólne (bonum commune) całej wspólnoty chrześcijańskiej, czyli
w walkę z zagrożeniem tureckim492. Podobne zachęty wielokrotnie jeszcze będzie ponawiał Eneasz w stosunku do króla Kazimierza, zwłaszcza jako papież Pius II, namawiając go, aby bardziej zajmował się zagadnieniami polityki ogólnoeuropejskiej,
a mniej krajowej czy regionalnej (jest to zresztą stara linia polityki papieskiej wobec
Polski, którą realizował w przeszłości kardynał Cesarini493).
Jak mogliśmy zauważyć, w liście o przebiegu sejmu Rzeszy Eneasz zamieszcza
w przeważającej większości wzmianki czysto informacyjne, pozbawione ocen i komentarza odautorskiego. Aby je poprawnie zinterpretować, należy zatem zwracać uwagę
nie na to, co jest napisane, ale wręcz przeciwnie, na to, czego autor nie napisał. Przykładem potwierdzającym konieczność tak zdefiniowanej interpretacji jest omawiany

Hinc cum Eugenius pontifex et Vladislaus rex Polonie, qui Hungariam tenuit, contra Turchos arma
sumpsissent, classem armavit, quam ex portu Bruggiensi, qui est in mari Britannico, in pontum Euxinum
atque in ipsa | ora Danubii per tot inhospitas gentes, per infinita pelagi spatia et innumerabiles sinus emisit. Sed cum eo quoque tempore parum feliciter pugnatum esset rursusque Hungari exercitum repararent,
non destitit Philippus [Burgundie dux] auxilia mittere; Wolkan III, s. 557–558.
491
Tu quoque, Casimiri serenissimi regis Polonie ac magni Lituanie ducis orator, regem tuum super | his,
que gesta hic sunt et que gerenda superant, certiorem efficies, cujus mentem ad commune bonum paratam libenter audivimus ejusque propositum cesaree sublimitati non sine debita commendatione referemus;
Wolkan III, s. 561–562.
492
Zarębski twierdził, że wielokrotnie w czasie trwania sejmu Eneasz, jako główny mówca cesarski,
zwracał się do posła polskiego z zachętą, aby ten wpłynął odpowiednio na swego króla tak w sprawie
najważniejszej — krucjaty antytureckiej, jak i zatargów z Krzyżakami (I. Zarębski, Stosunki Eneasza
Sylwiusza..., 1939, s. 48). Prawdą jest jednak, że taki bezpośredni zwrot posła cesarskiego do posła
polskiego miał miejsce, w świetle źródła, tylko raz.
493
Zob. Historia dyplomacji..., t. 1, 1982, s. 416–419, 437–438, 454–456, 460–461.
490
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na początku tego podrozdziału opis obecnych na sejmie delegacji, skąd dowiadujemy
się, że jedynie król Polski, spośród monarchów państw ościennych, wysłał do Ratyzbony swojego przedstawiciela. Mimo braku wprost pochwały króla polskiego, widzimy
krytykę innych władców, którzy nie zdecydowali się odpowiedzieć na zaproszenie cesarza Fryderyka III. Taki stan rzeczy interpretuję jako milczące, ale przyjazne Polakom,
stanowisko Eneasza, a co najmniej życzliwą neutralność.
Piccolomini rzadko chwali Polaków, a jeśli to robi (np. w odpowiedzi na przemowę posła polskiego), jest to przede wszystkim stwierdzenie kurtuazyjne, wypełnienie
przepisanego zwyczajem rytuału. O samym pośle Kazimierza Jagiellończyka — Janie
Lutku z Brzezia — pisze Eneasz niewiele i w sposób niejednoznaczny. Podziwia jego
uczoność w dziedzinie prawa (które przecież sam studiował w Sienie), ale równocześnie przyznaje, że Lutek jest człowiekiem podstępnym. Ta analiza wynika z pewnością z obserwacji zachowania posła, bezkompromisowego, ale zarazem sprytnego,
wykorzystującego swoje talenty i doświadczenie dyplomatyczne, w celu osiągnięcia
pożądanych rezultatów. Dzięki Lutkowi Polska sprawnie „wymigała się” od brania
udziału w krucjacie antytureckiej, która zresztą była jej nie na rękę, ale jednocześnie
poseł Kazimierza Jagiellończyka przedstawił słuchaczom sugestywny obraz groźnych
Tatarów, także wyznawców Mahometa, którzy, mieszkając u granic Polski, stanowią
dla niej ciągłe zagrożenie. Trzeba nam pamiętać, że Eneasz, sam jako dyplomata i wielokrotny poseł, stosował rozmaite sztuczki, aby przekonać do swoich racji słuchaczy
lub czytelników. Był ponadto mistrzem dobierania różnych argumentów w zależności
od odbiorcy, do którego kierował swój przekaz.
Cechą języka Piccolominiego, która rzuca się w oczy w omawianym liście, jest
wspomniany prawie całkowity brak ocen i komentarzy odautorskich. Jest to zwyczaj
wcześniej niepraktykowany przez Eneasza. Źródeł zmiany stylu pisarskiego sławnego
Sieneńczyka jest, jak sądzę, co najmniej kilka. Po pierwsze, w 1446 roku Piccolomini
przyjmuje pierwsze święcenia kapłańskie (następne otrzyma w ciągu kilkunastu kolejnych miesięcy) i staje się członkiem kleru. Zmiana życiowa wpływa na przemianę stylu
literackiego. Sam Piccolomini czyni święcenia kapłańskie wyraźną cezurą w swoim
życiu literackim (jak wspomina w 1450 roku Zbigniewowi Oleśnickiemu494); odbija
się to także w podziale epistolografii przyszłego papieża na zbiór listów świeckich oraz
zbiór listów duchownych495. Po drugie, piastując ważne i odpowiedzialne stanowiska
zarówno w Kościele, jak i na dworze cesarskim, podróżując jako poseł, dyplomata,

Nugas quam plures continet, quas dum lego mei me pudet, nec ullo pacto tantas ineptias in lucem
darem, nisi tua me cogeret auctoritas, cui negare nihil possum. Aliud quod modo scribam nihil habeo.
Pontificalium litterarum liber, cujus faciam copiam, minus enim stultitie et plus, ut mihi videtur, nervorum
habet plusque salis, nisi senescentes desipimus et opera nostra plus equo diligimus, quod non poetarum
modo sed omnium scriptorum commune vitium est; Wolkan II, ep. 42 z 16 lipca 1450 roku, s. 161.
495
Due sunt epistolarum volumina, alterum secularium, alterum pontificalium. Seculares sunt littere, quas
ante pontificatum mihi delatum conscripsi; quicquid postea scriptum est, ex pontificio nomen habet; tamże.
494
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nie może sobie pozwolić na swobodne wyrażanie wszystkiego, co myśli. Wreszcie, jeśli
chodzi o jego powściągliwość w krytyce Polski i jej przedstawiciela, w grę wchodzi
wpływ listów Zbigniewa Oleśnickiego, które poszerzały horyzonty Piccolominiego496
i umożliwiały mu poznanie zdania drugiej strony oraz szacunek, jaki Eneasz żywił dla
biskupa krakowskiego.
Nie należy jednak zapominać, że osobiste zdanie Eneasza na temat konfliktu
między Krzyżakami a ich poddanymi było jasne: opowiadał się przeciwko Związkowi
Pruskiemu, a za Krzyżakami. Pod koniec 1453 roku, a więc na pół roku przed sejmem w Ratyzbonie, Piccolomini kilkakrotnie w swoich listach pisał o związkowcach,
jako o buntownikach, którzy wystąpili przeciwko wierze i swoim panom, a także wyraźnie brał stronę cesarza, który potępił związek497. Robił to jednak z dużo większą
Piccolomini jest niekiedy bardzo dobrze poinformowany na temat Polski; wie na przykład, choć
nie z listu Oleśnickiego, ale zapewne z relacji naocznego świadka, że w Polsce miał miejsce spór
o pierwszeństwo między prymasem (legatem papieskim) i kardynałem (biskupem krakowskim)
w czasie ślubu Kazimierza Jagiellończyka z Elżbietą Rakuszanką i koronacji tej ostatniej na królową
Polski: quod [że przyjeżdża kardynał Mikołaj z Kuzy] cum legatus apostolicus cognovisset, an cardinali
obviam exeat, dubius, Eneam accersit: cardinalem quovis honore dignum affirmat, quem summo pontifici
acceptum norit, optima vita patrem et inter doctos facile primum; sed venire eum aut suo tantum aut cesaris nimine; se vero prime sedis nuntium esse; vereri, ne dignitati summi presulis detrahat, si cardinali non
legato legatus episcopus occurrat: parvam esse apud Germanos cardinalium curam, nisi | legati nomen
teneant. Nam et Gnesnensem archiepiscopum in coronatione regine Polonie [Elżbiety Rakuszanki]
in civitate Cracoviensi novissime constabat cardinali esse prelatum [pogrubienie — R.O.]. Super
his Eneas „cum respicis”, inquit, cardinalis an episcopus prestet, si sacras litteras et iura vetusta rimeris,
nihil est, quod tribuas cardinali, incognito et inaudito nomini priscis patribus. „[...] rursusque nec me
Polonorum movebit exemplum, si consuetudo apud illos, non ratio, episcopo cardinalem submisit
et archiepiscopo ius coronandi suum servavit [pogrubienie — R.O.]”. Placuere Johanni verba Enee;
Deutsche Reichtagsakten..., 1969, s. 226–227 — cytuję za wydaniem dokumentów sejmów Rzeszy,
ponieważ Rudolf Wolkan nie uwzględnił dwóch różnych wersji rękopiśmiennych tego fragmentu:
zamiast umieszczenia w tekście imienia Eneasza, który udziela rad biskupowi Pawii, przyjął za obowiązującą późniejszą tradycję rękopiśmienną, w której osoba mówiąca jest zdefiniowana bardzo
nieprecyzyjnym określeniem amicus quidam, chociaż także z kontekstu można domyśleć się, że chodzi o Piccolominiego.
497
Res Pruthenicas arbitror te non ignorare in nostro consistorio pendentes esse. Civitates tamen, que
contra religionem fedus iniere, non putan|tur judicium subitare; nam regis Polonie vires sibi accedere
sperant et armis magis quam juribus fidunt. Rex ille jam magistro Prussie litteras dedit, que suum animum
in communitatum favorem erectum significant; cardinalis quoque Cracoviensis mihi scripta direxit, per que
comprehendo, Polonos ipsos communitatum partem adjuvare. Hac habui, que ad te scriberem hoc tempore; credo consultum esse, ne festinetur in processu contra civitates Prussie, qui modo apud vos agitandus
dicitur, ne censure apostolice, sicut in Austria factum est, contempnantur; nisi enim spiritualem gladium
materialis sequatur, parum est, quod populi formident; list do Pietra da Noceto z 3 września 1453 roku:
Wolkan III, ep. 135, s. 243–244; widać to także w cytowanym już liście do przyjaciela w Rzymie
z początku grudnia 1453 roku: Wolkan III, ep. 189, s. 372; również w innym liście do Pietra da Noceto Civitates Pruscie, que adversus religionem suosque dominos litigabant, ligam quandam defendentes,
in judicio succubuere estque liga damnata et cassata. Imperator cum decem et novem legatis principium
496
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powściągliwością, niż miał to w zwyczaju wcześniej, a więc bez komentarzy. Jedynie
z wymowy całości fragmentu dotyczącego Prus możemy wyciągnąć wniosek, po czyjej
stronie stał autor. Warte odnotowania jest to, iż sprawa pruska poruszana jest wyłącznie w korespondencji z przyjaciółmi w Rzymie (choć Pietro da Noceto jest nie tylko
przyjacielem, ale także sekretarzem papieża Mikołaja V), i to często na samym końcu
listu, a także w konkretnym kontekście: na przykład zarówno w liście do nieznanego
nam przyjaciela z początku grudnia, jak i do Pietra da Noceto z 3 września, pisze
przyszły papież o procesie Związku Pruskiego przed cesarzem, ponieważ konieczność
asystowania przy nim uniemożliwia mu wyjazd do ojczyzny i spotkanie się z adresatem
listu (post res Pruthenicas absolutas te visam, sic enim licentiam cesaris habeo498).

3.9. DE DICTIS ET FACTIS ALPHONSI REGIS
Pełny tytuł tego utworu Eneasza Sylwiusza brzmi: Aeneae Sylvii episcopi senensis in libros Antonii Panormitae poetae, De dictis et factis Alphonsi regis memorabilius, commentarius499. Jest on stosunkowo słabo opracowany, a na taki stan rzeczy z pewnością ma
wpływ fakt, iż ostatnie wydanie wspomnianego utworu pochodzi z 1700 roku. Komentarze Piccolominiego do popularnego w XV wieku dzieła Antonia Beccadellego
z Palermo (Panormity)500 są niczym innym, jak zestawieniem rozmaitych śmiesznych,
ale i kuriozalnych historii o władcach i wielkich ówczesnego świata, tzn. Europy, aby
przez to porównanie pokazać wspaniałość ulubionego monarchy Eneasza, Alfonsa V,
króla Aragonii i Neapolu. Utwór został napisany w 1456 roku501.
Tekst podzielony jest na cztery księgi, one z kolei na króciutkie rozdziały zamykające w sobie lapidarne opowieści o obyczajach i rozmaitych dziwnych nawykach ludów
i ich władców. Analizowałem już zawarte w tekście komentarzy do tekstu Antoniego
z Palermo wspomnienie Piccolominiego o Aleksandrze Mazowieckim502. Znajduje się
in judicio sedit. Nunc aliqua de concordia inter partes agitantur. Ob hanc rem necessarium fuit in hanc
usque diem me hic manere. Neque enim aliter indulgere mihi recessum cesar voluit, nisi expedito negocio
Prutenorum; list z 15 grudnia 1453 roku: Wolkan III, ep. 198, s. 386.
498
List z 3 września 1453 roku: Wolkan III, s. 244.
499
Aeneae Sylvii episcopi senensis In libros..., 1700 (http://digitale.bibliothek.uni-halle.de/vd17/
content/titleinfo/96027).
500
Na temat Antonia Beccadellego: O. Francisci Osti, S. Meloni, Beccadelli, Antonio, detto il Panormita, w: DBI, t. 7, Roma 1965, s. 400–407 (tam dalsza bibliografia).
501
Warto wspomnieć, że w Bibliotece Kapitulnej we Wrocławiu znajduje się rękopis z biblioteki
Jana Długosza, który zawiera tekst Antonia Beccadellego, ale także komentarz Piccolominiego.
Ponadto wzbogacony został jeszcze o komentarz samego Długosza; zob. I. Zarębski, Humanistyczna
lektura Długosza: Antonio Panormita Beccadelli (w sporze o Długosza argument nowy), „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej” 17 (1965) 1, s. 5–28.
502
Zob. s. 75–76.
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tam także kilka historii litewskich — mam na myśli anegdoty o władcach Litwy: Witoldzie i Świdrygielle, a także o instytucji stałego kochanka litewskich szlachcianek503.
W tym podrozdziale zajmuję się jedyną wzmianką dotyczącą Polski, a ściślej rzecz
biorąc bitwy pod Grunwaldem. Już trzeci raz Eneasz pisze o tej bitwie. Tekst wzmianki
jest krótki, ale zawiera kilka nowych elementów504.
Najważniejszą nowością, jak uważa Sven Ekdahl, jest tutaj wyraźne stwierdzenie
przez Eneasza, że najpierw zostali rzuceni na pole bitwy Litwini, a dopiero później
Polacy (czyli nie równocześnie, jak podawał Eneasz w De viris illustribus i zarazem
inaczej, niż podawała strona polska505). Zakończyła się także zamiana ról Witolda
i Jagiełły — rola wielkiego księcia litewskiego została całkowicie zmarginalizowana,
choć nie jest on, jak w tekście Historia de Ratisponensi dieta, nazwany okrutnikiem
i przebiegłym506. Piccolomini jednak nie przypisuje mu żadnej zasługi na polu bitwy,
za to Jagiełło nie tylko jest głównym dowódcą, ale także to on odpowiada heroldowi
(foecialis), za pośrednictwem którego Krzyżacy przysłali dwa miecze, z których jeden
przeznaczony był dla króla (jak widzimy sama historia z mieczami różni się od tej,
opisanej w De viris illustribus, gdzie Jagielle wysłano rękawicę, a Witoldowi miecz507).
Eneasz pisze także o 400 poległych zakonnikach, a nie 600 możnych, jak w opisie sejmu Rzeszy w Ratyzbonie508. Opis kończy uwaga, że całe Prusy z wyjątkiem Malborka
zostały podbite przez Polaków.
Widać, że Piccolomini zyskał nowe informacje na temat bitwy grunwaldzkiej, czego
rezultatem jest nie tylko poprawienie popełnionych wcześniej błędów, ale zwiększenie
szczegółowości opisu. Nie wiadomo konkretnie, z jakich źródeł korzystał Eneasz, ale
można zdefiniować je ogólnie jako propolskie509.
Aeneae Sylvii episcopi senensis in libros Antonii Panormitae..., 1700, II 19–20, s 19–20 oraz IV 20,
s. 45–46 (Witold), II 13, s. 18 (Świdrygiełło) oraz IV 8, s. 43–44 (o utrzymywaniu przez szlachcianki litewskie oficjalnych kochanków); o obydwu władcach pisze również Eneasz w tekście De
Europa — zob. s. 114–118.
504
Anno ab hinc sexto et qvadragesimo inter fratres Mariae Teutonicorum et Uladislaum Poloniae Regem, de regni finibus orta, qvaestione utraqve pars ingentes copias in bellum eduxit. At primi Pruteni sive
numero militum, sive animum ferocia exultantes, duos gladios per foecialem Regi misere, ut ex his, qvem
mallet unum acciperet. Is cum Vitoldo fratre suo Deo hostias libabat, qvi audito foeciale, „non minus”,
inqvit, „praelii signum recipio”. Consecrato gladio, qvem elegerat, eo se accinxit, et facta pugnandi copia
Lituanos, qvi auxilio venerant, primos opponit, qvorum strage fatigata Prutenorum manus, et ipsa Polonis
supervenientibus sternitur cruentissimo praelio, et die consecto victoria Regis fuit, viri eqvestres ex ordinis
religione qvadringenti cum ipso magno magistro periere, caesa ex plebe multa millia, qvi superfuaerunt,
capti. Prussia praeter oppidum beatae Mariae, omnis ad Polonos defecit; Aeneae Sylvii episcopi senensis
in libros Antonii Panormitae..., 1700, III 35, s. 34–35.
505
Zob. S. Ekdahl, Grunwald 1410: studia nad tradycją..., 2010, s. 235.
506
Zob. s. 122 niniejszej książki.
507
Zob. s. 96 nn.
508
Zob. s. 123 (zwłaszcza przyp. 461).
509
Tak pisze S. Ekdahl: tenże, Grunwald 1410: studia nad tradycją..., 2010, s. 123, przyp. 460.
503
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3.10. GERMANIA
Utwór Piccolominiego Germania510 powstał latem 1457 roku jako list do przyjaciela, Martina Mayera, kanclerza arcybiskupa mogunckiego. Tekst ma formę traktatu,
w którym Eneasz, poproszony o to przez kurię moguncką, przeciwstawiał się malkontenctwu, które rozwinęło się w Niemczech w stosunku do próśb kurii rzymskiej511. Owe
„prośby” to nic innego, jak rozmaite żądania finansowe, takie jak opłaty za odpusty, dziesięcina przeznaczona na krucjatę antyturecką, czy wysokie opłaty za objęcie
urzędu kościelnego (annaty). Ten ucisk fiskalny budził sprzeciw Niemców i na pomoc
został wezwany znany ze swojego wielkiego talentu polemicznego Eneasz.
Od 1443 roku pojawiają się u Piccolominiego niedwuznaczne deklaracje życzliwości i sympatii dla Niemców, niemniej to właśnie w Germanii komplementowanie tego
narodu i utożsamianie się Eneasza z nim sięga zenitu, czego dowodem może być to,
iż Sieneńczyk nazywa siebie tutaj „niemieckim kardynałem”512. Autor, zapewne aby
zjednać sobie przychylność mieszkańców cesarstwa, umieścił w Germanii wiele pochwał wysuwanych pod adresem Niemiec: miasta są bardziej czyste od włoskich, panuje duch humanizmu, nic nie pozostało barbarzyńskiego poza językiem ojczystym513.
Dodaje nawet, że żaden naród nie jest tak przez Boga obdarowany, jak niemiecki514.
Jak widać, sam temat Germanii ma niewiele wspólnego ze sprawami polskimi,
a mimo to warto się przyjrzeć z bliska temu tekstowi. Zrobił to już Ignacy Zarębski,
ale tylko częściowo. Rzecz jasna, w omawianym utworze niewiele się mówi o Polsce
i Polakach i są to, podobnie jak w przypadku Pentalogusa, wzmianki marginesowe,
mimo to należy je odnotować.
W pierwszym fragmencie, który nas interesuje, wymienia Eneasz kraje, które poparły papieża Eugeniusza IV, następnie te, które wsparły Feliksa V, a na końcu kraje
i władców popierających sobór, a nie jednego lub drugiego papieża515. Ta z pozoru
błaha i właściwie nieznacząca wzmianka jest ważniejsza, niż by się mogło wydawać.
Wystarczy przypomnieć sobie traktat o soborze bazylejskim, De rebus Basileae gestis
Enea Silvio Piccolomini, Germania, 2009; w tym miejscu warto przypomnieć, że Eneasz Sylwiusz
miał udział w odkryciu i rozpowszechnieniu w 1455 roku jedynego ocalałego średniowiecznego rękopisu Germanii Tacyta — zob. L. Krapf, The literary rediscovery of Tacitus’s Germania, „Res publica
litterarum: Studies in the Classical Tradition” 5 (1982) 1, s. 137–143; R. Donenfeld, Tacitus’ „Germania” en het Duitse humanisme (1457–1544), „Utrechtse historische cahiers” 18 (1998), s. 1–86.
511
Germania, s. 3.
512
Tamże, s. 170; zob. M. Palumbo, „Teutonicus Eneas”. Aspetti della fortuna tedesca di Enea Silvio
Piccolomini, w: „Nymphilexis”..., 2005, s. 201–27.
513
Tamże, s. 16, 27.
514
Non est gens tam grandis, qui habeat deos appropinquantes sibi, sicut adest Germanico populo dominus deus noster; tamże, s. 184.
515
Rex Aragonum et Sicilie Alfonsus Polonique et Britones nec Eugenio nec Felici, sed concilio Basiliensi
ascultabant; tamże, s. 154.
510
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stante vel dissoluto Concilio, w którym istniał jedynie podział dychotomiczny i tym samym Polska została zaliczona do grona zwolenników soboru, traktowanych na równi
ze zwolennikami Feliksa V. Czyżby Piccolomini tworzył trzecią kategorię państw, które choć „splamiły” się koncyliaryzmem i popieraniem soboru, jednak nie poparły antypapieża? Trudno powiedzieć, co mogło wpłynąć na tę decyzję przyszłego papieża —
z pewnością nie korzyści osobiste, bo wszyscy pamiętali, że był nie tylko zwolennikiem
soboru, ale i sekretarzem Feliksa V.
W innym miejscu Eneasz, chcąc pokazać Niemcom, że nie tylko oni skarżą się
na złe zarządzanie zebranymi dla kurii rzymskiej pieniędzmi i na oszustwa finansowe,
wymienia inne kraje, z których mają płynąć podobne żale — wśród nich jest także
Polska516. Biorąc pod uwagę, że nikt nie lubi płacić jakichkolwiek podatków, zwłaszcza
kiedy są wysokie, i nikt także nie lubi być oszukiwany, zapewne uwaga Piccolominiego, że communis est hic morbus et in omnes eque provincias effusus517 jest tyleż prawdziwa,
co pasująca do każdego czasu i każdego państwa — także do Polski XV wieku.
Najważniejsza wzmianka dotycząca Polski i Polaków w tym dziele brzmi: Cracovia,
quamvis polonici iuris, est trans Viscelam condita fluvium in solo Sarmatico, eum tamen
presulem obtinuit, quem canonici delegerunt, virum non minus doctrina quam etate plenum, dignum quidem qui urbem regat litterarum studiis ornatam, et qui Sbigneo successerit,
sancte romane ecclesie cardinali optimo et doctissimo patri, quocum nobis singularis amicitia
fuit, quamvis alter alterum nunquam viderit, sed paria litterarum studia nos iunxe|re et
epistolarum frequentes missiones amorem retinuere, ita ut etiam mortui dulcissima nobis
memoria maneat518.
To chyba najpiękniejszy i dotąd nieanalizowany przez żadnego badacza zapis o biskupie krakowskim, jaki wyszedł spod pióra Eneasza. W tym jednym długim zdaniu
zawarł całą specyfikę niezwykłej przyjaźni, przyjaźni na odległość, przyjaźni wyłącznie
korespondencyjnej, jaka ich łączyła. Dzisiaj w erze Internetu i komunikatorów społecznych nawet ludziom starszym trudno byłoby sobie wyobrazić tego rodzaju związek,
gdzie przyjaciele, choć piszą do siebie listy (ale niezbyt często), nigdy się nie widzą
(nawet na zdjęciu), mimo to uważają się za przyjaciół, i to jeszcze tak zażyłych. Jest
to znak czasu, który uzmysławia nam ogromną przemianę, jaka dokonała się w mentalności i obyczajowości ludzkiej w ostatnich stu pięćdziesięciu latach, bo przecież
przyjaźń tego samego rodzaju, która łączyła biskupa Sieny z biskupem Krakowa, mogłaby z powodzeniem zaistnieć jeszcze w połowie XIX wieku. Zmianę przyniosła dopiero łacząca ludzi kolej i wynalazek fotografii.
Eneasz omawiając różne kościoły lokalne i przykładając wagę do sposobu wyboru
ich pasterzy, wskazuje na Kraków, gdzie biskupa „otrzymują” od papieża, ale wcześniej
kandydata wskazują kanonicy katedralni. Choć była to w ówczesnej Polsce praktyka
516
517
518

Tamże, s. 179.
Tamże.
Tamże, s. 161–162.
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normalna (abstrahując wszakże od tego, czy takie wskazanie było respektowane przez
króla lub papieża), Piccolomini podkreśla, że w Krakowie wybiera się męża nie mniej
dojrzałego w mądrości, co w wieku, godnego kierować miastem ozdobionym litterarum
studiis.
Jako wzór takiego biskupa podaje Eneasz Zbigniewa, nazwanego najlepszym kardynałem i najuczeńszym ojcem. Piccolomini zaświadcza także, że łączyła go z biskupem
krakowskim szczególna przyjaźń, chociaż jeden drugiego nigdy nie widział. Przyczyną jej
zawiązania było, zdaniem Eneasza, zamiłowanie do literatury i częste przesyłanie listów. Przy okazji tego stwierdzenia możemy sobie uzmysłowić, co w średniowieczu,
ale i w epoce nowożytnej, oznaczało częste wysyłanie listów. List kończy wyrażeniem
życzenia, ażeby zachowała się u nas „najsłodsza pamięć” po zmarłym kardynale519.

3.11. DE EUROPA
Przez lata historycy uważali, że utwór ten520 stanowić miał początkowo tylko jedną
z części planowego z rozmachem dzieła geograficzno–historycznego Eneasza pod tytułem Cosmographia (na który obok utworu De Europa składać się miał także tekst
De Asia). Pogląd ten został jednak obalony przed prawie czterdziestu laty i dzisiaj już
nie ma wątpliwości, że oba dzieła zostały napisane w innym celu i nie miały tworzyć
wspólnej całości521.
Europa, jej kultura i historia, zajmują miejsce centralne w piśmiennictwie Piccolominiego, o czym świadczy choćby częstotliwość, z jaką nazwa ta pojawia się w jego pismach522. Istotne jest także to, że dla Eneasza słowo „Europejczyk” było równoznaczne
ze słowem „chrześcijanin” — te dwa pojęcia przeplatają się i zarazem stapiają w jedno
Dla ścisłości warto dodać, że w Germanii nazwa Polacy pada raz jeszcze, tym razem w szeregu
narodów, z którymi prowadził wojny margrabia Albrecht III Achilles z Brandenburgii: Germania,
s. 209.
520
Enee Silvii Piccolominei postea Pii PP. II De Europa (Studi e testi 398), edidit commentarioque
instruxit Adrianus van Heck, Città del Vaticano 2001.
521
Ów przełomowy artykuł napisał Nicola Casella: tenże, Pio II tra geografia e storia: la „Cosmografia”, ASRSP 95 (1972 [1974]), s. 35–112; oto kilka innych artykułów poświęconych zamiłowaniom
geograficznym Piccolominiego: C. Vivanti, Pio II e la cultura geografica del suo tempo, w: Europa
e mediterraneo tra Medioevo e prima Età Moderna: l’osservatorio italiano, cur. S. Gensini, San Miniato
(Pisa)–Pisa 1992, s. 125–40; D. Defilippis, Modelli e fortuna della „Cosmographia” di Pio II, w: Pio II
umanista europeo..., 2007, s. 217–36; A. Scafati, Pio II e la cartografia: un papa e un mappamondo
tra Medioevo e Rinascimento, w: Enea Silvio Piccolomini. Pius Secundus..., 2007, s. 239–64; właściwie
jedynie artykuł Caselli poświęcony jest w całości dziełu De Europa, pozostałe omawiają je niejako
„przy okazji”.
522
Podstawowym źródłem informacji o De Europa Piccolominiego jest artykuł Barbary Baldi: taż,
Enea Silvio Piccolomini..., Archivio storico italiano” 161 (2003) 4, s. 619–683; autorka omawia
szczegółowo wyniki badań Caselli.
519
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na kartach tego geograficzno–historycznego traktatu (Europeos, aut qui nomine Cristiano censentur)523. Szczególną rolę przypisuje Eneasz Rzymowi i Kościołowi rzymskiemu, a chrześcijaństwo jest dla niego podstawą tożsamości europejskiej, można
powiedzieć esencją europejskości524.
Praca była pisana partiami, począwszy od opisu państw włoskich, od lutego
do sierpnia 1458 roku — pomimo tego, że we wstępie jest wskazana precyzyjna data
powstania utworu: Ex urbe Roma IV Kal. Aprilis 1458525. Utwór został dedykowany
hiszpańskiemu kardynałowi prezbiterowi Antoniowi Cerdà i Lloscos, biskupowi Léridy (Antonius S. Crisogoni card. Illerdensis [Hilerdensis] de la Cerda, zm. 1459)526. Dzieło
Piccolominiego w konteście polskim analizował jedynie Ignacy Zarębski i interesowały go następujące rozdziały: księga o Śląsku (24)527, o Polsce (25)528 i o Litwie (26)529.
Tekst De Europa został podzielony na 65 ksiąg, na które z kolei składa się 275 rozdziałów. Jednemu państwu (ludowi lub grupie ludów, np. Rusinom) odpowiada jedna
księga, ta zaś zawiera rozdziały (co najmniej 1, maksymalnie 15). Rozdziały odpowiadają niekiedy kolejnym regionom danego państwa (np. Holandia), czasami niektórym
państwom–miastom (np. Republika Florencka). Najdokładniej opisany jest, co zresztą nas nie dziwi, Półwysep Apeniński — tu wymienia się poszczególne miasta, np. przy
omawianiu Rzymu i Państwa Kościelnego, a niekiedy charakteryzuje się także kolejnych władców, np. trzech ostatnio panujących papieży: Eugeniusza IV, Mikołaja V
i Kaliksta III. Dzieło jest wybitnie geograficzne, ale zawiera także fragmenty czysto
historyczne, np. przy opisie Węgier.
Rozdział dotyczący Polski jest stosunkowo krótki — krótszy niż następny, poświęcony Litwie — dlatego przytaczam go w całości. Informacje w nim zawarte są różnorodne i zaczynają się od ogólnych stwierdzeń: Polska jest obszernym państwem, które
na zachodzie graniczy ze Śląskiem, a także z Węgrami, Litwą i Prusami; znakomitym miastem królestwa jest Kraków, w którym rozkwita szkoła sztuk wyzwolonych. Kierował tym
miastem Zbigniew, biskup odznaczający się wykształceniem literackim i dobrocią obyczajów,
od którego otrzymaliśmy wiele listów ułożonych z dobrym smakiem i rzymską wymownością, [a] któremu Kościół rzymski, z [powodu] szczególnych [jego] zasług, wysłał oznakę
kardynalskiego zaszczytu, czerwony kapelusz530.
Zob. B. Baldi, Enea Silvio Piccolomini..., „Archivio storico italiano” 161 (2003) 4, s. 620–622.
Tamże, s. 681.
525
De Europa, 2001, s. 25; na temat chronologii powstawania kolejnych partii Europy zob. Baldi,
Enea Silvio Piccolomini..., „Archivio storico italiano” 161 (2003) 4, s. 644–645; część pozawłoska
miała pierwotnie tworzyć osobny traktat.
526
Dedykacja — tamże.
527
Rozdz. 85, tamże, s. 110–111.
528
Rozdz. 86–88, tamże, s. 111–114.
529
Rozdz. 89–93, tamże, s. 114–118.
530
Polonia uasta regio est, que Slesie ad occidentem proximat, Hungaris, Lituanis ac Pruthenis contermina. Hic Cracouia est precipua regni ciuitas, in qua liberalium artium schola floret. Sbigneus huic urbi
523
524
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Jak widać, opis kraju jest bardzo lakoniczny — zawiera raptem jedno określnie
(„ogromne”). Od razu widać, że wiedza Eneasza o Polsce, w której nigdy nie był, jest
niewielka i tak sformułowana diagnoza będzie się potwierdzać prawie przy każdym
elemencie Eneaszowego opisu. Widzimy, że również o stolicy kraju — Krakowie —
ma Piccolomini niewielką wiedzę (wspomina jedynie uniwersytet) i aby wypełnić powstałą w ten sposób pustkę, odwołuje się do swojej przyjaźni z Oleśnickim, którą
charakteryzuje w podobny sposób, jak w tekście Germanii, dorzucając uwagę o przyznaniu biskupowi krakowskiemu godności kardynalskiej.
W dalszej części pisze Eneasz, że miasta Polski, oprócz Krakowa, [są] mało okazałe:
prawie wszystkie domy są zbudowane z drewna, liczne gliną wylepiane; ziemia jest płaska
i lesista; napojem ludu jest piwo z pszenicy, a także zrobione z chmielu; używanie wina jest
bardzo rzadkie, a uprawa winnej latorośli [jest] nieznana; ziemia uprawna [jest] żyzna;
liczne stada; liczne polowania na zwierzęta; jedzą konia dziko żyjącego, bez rogu, podobnego do jelenia; także na dzikie bydło polują, które przodkowie zwali turami; w rybę i ptactwo
są bogaci; ziemia uboga w srebro, a także złoto531.
Drugi fragment opisu Polski jest o tematyce biologicznej. Piccolomini zamieszcza informacje o pożywieniu Polaków, ulubionych napojach, wreszcie o zwierzętach
i bogactwach naturalnych. Dla Włocha miarą cywilizacji była kultura wina (przy kolejnych państwach zwracał na to uwagę), która w Polsce nie istniała. Nieprawdą jest
jednak wspomniana uwaga Eneasza dotycząca braku uprawy winogron na wino —
świadczy ona o dużych brakach w wiedzy włoskiego humanisty. Pozostałe stwierdzenia Sieneńczyka przywodzą na myśl list Zbigniewa Oleśnickiego do Piccolominiego
z września 1453 roku, kiedy pisał on m.in. o tym, że Polska to kraj ogromny, rozciągający się od morza do morza, z żyzną ziemią i w dodatku bogatą w metale, a ponadto
z licznym wojskiem532. Jest to jeden z najdobitniejszych przykładów roli, jaką odegrały
w transformacji poglądów Eneasza listy Oleśnickiego.
Następnie Eneasz przechodzi do spraw organizacji państwa: Podatki królewskie
niewielkie; królestwo podzielone jest na cztery większe części; te w przeciągu roku król
prefuit, episcopus litterarum doctrina et morum suauitate insignis, a quo plurimas accepimus epistolas
multo sale et romana elegantia conditas. Cui ob singulares uirtutes romana ecclesia insigne cardinalatus
honoris, rubentem pileum, misit; De Europa, 2001, s. 111; podobnie jak przy cytatach z listów świeckich Eneasza, a także z tekstu De viris illustribus, zachowuję oryginalną pisownię edycji z jednym
wszakże wyjątkiem — każde zdanie zaczyna się dużą literą.
531
Ciuitates Polonie preter Cracouiam parum nitide: ex materia domos ferme omnes componunt plerasque luto liniunt. Plana regio et nemorosa est. Potus genti ceruisia ex tritico atque humulo factus. Uini
rarissimus usus nec uinee cultura cognita. Ager cereris ferax. Multa genti armenta, multa ferarum uenatio. Equum silvestrem, preter cornua ceruo similem, edunt. Feros quoque boues uenantur, quos prisci uros
uocauere. Prisce ac uolucribus abundant. Argenti atque auri inops terra; tamże, s. 112.
532
Protenditur fere trecentis miliaribus sive leucis, a mari septentrionis usque ad mare meridionum se
porrigens, intra se copioso plurimum militie abundat. Gleba quoque ubere metallo et ere multiplici ferax;
Wolkan III, ep. 137, s. 250.
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objeżdża; każda część okręgu miesiącami żywi króla i dwór; kiedy one [miesiące] upłyną
do innej części [królestwa] przechodzi; statuty, które trzeba przestrzegać, są prowincjonalne; jeżeli król zatrzymałby się dłużej, niż [przez] wyznaczony czas, zmuszony byłby żyć
na swój koszt533.
Nie wiadomo, skąd Piccolomini wziął tak przestarzałe informacje o objeżdżaniu
według jednej i tej samej reguły całego państwa przez króla. Była to praktyka typowa
nie tylko dla Polski, ale we wczesnym średniowieczu (rex ambulans), i nie miała już
zastosowania w połowie XV wieku (ostatnim władcą, który do niej nawiązywał, był
Jagielło). Owszem, Jagiellonowie mieli w zwyczaju regularnie jeździć po kraju, ale były
to głównie odwiedziny na Litwie, która choć rządzona przez wspólnego z Polską władcę (od czasu Kazimierza Jagiellończyka), zachowała odrębność i stanowiła oddzielne państwo. Interesujące jest jeszcze pojawienie się informacji o niskich podatkach,
a więc także o dość biednym skarbie państwa, która to wiadomość stanie się żelaznym
elementem opisu Polski w czasach nowożytnych.
Dalej Eneasz przechodzi do spraw politycznych i pisze: Kiedy król ludu ojców naszych [Ludwik Andegaweński] umarł, zostawiając córkę, Wilhelm książę Austrii, pojął
ją za żonę i on stanął na czele królestwa. Nie podobał się Polakom król niemiecki. Wezwali
Władysława z Litwy i, przepędziwszy Wilhelma, żonę jego i królestwo oddali nowemu królowi. Władysław był poganinem i czcił bożki, ale wraz z przyjęciem królestwa nie odmówił chrztu. Nawrócony na wiarę był władcą chrześcijańskim. Wielu Litwinów przyciągnął
do ewangelii, niejeden kościół biskupi erygował, biskupów z wielką czcią poważał. Jeżdżąc
konno, ile razy dojrzał wieże kościołów zdejmował kapelusz i głowę z nabożeństwem skłaniał
przed Bogiem, który mieszka w kościele. Walczył szczęśliwie z Tatarami, najeżdżającymi
granice królestwa. Prusaków zwyciężył w wielkiej bitwie, o której wspomnimy między sprawami pruskimi. Z pierwszą żoną nie zrodził potomka, [ponieważ] małżeństwo z nią nie było
prawne; z drugiej zaś [żony] prawie dziewięćdziesięcioletniemu, urodziło się dwóch synów:
Władysław i Kazimierz534.

Vectigalia regi parua. Regnum in quatuor partes diuisere maiores. Has per circulum anni rex ambit:
quelibet pars tribus mensibus regem ac curiam pascit. Quibus exactis ad alteram partem fit transitus.
Statua sunt, que prestare prouinciales oportet. Si manserit ultra prefinitum tempus rex, suo uiuere sumptu
cogitur; De Europa, 2001, s. 112.
534
Cum rex gentis patrum nostrorum tempestate obisset relicta filia, Vilhelmus dux Austrie in matrimonium eam accepit illique regno prefectus est. Non placuit Polonis rex theutonicus. Vladislaum ex Lituania
uocauere eiectoque Vilhelmo coniugem eius et regnum nouo regi tradidere. Gentilis fuerat Vladislaus et
ydola coluerat, sed baptismum cum regno suscipere non recusauit. Conuersus ad Christianum religionem
principem gessit. Multos ex Lituanis ad euengelim traxit, pontificales ecclesias nonnullas erexit, episcopos
magno honore prosecutus est. Inter equitandum, quotienscumque turres ecclesiarum inspexit, detracto
pileo caput inclinauit Deum, qui coleretur in ecclesia, ueneratus. Cum Tartaris regni limites infestantibus
feliciter dimicauit; Prutenos maximo bello uicit, de quo inter res prutenicas memorabimus. Ex priori coniuge prolem non sustulit, cum qua matrimonium haud legitimum fuit. Ex secunda iam ferme nonagenario
duo nati sunt filii, Vladislaus et Casimirus; De Europa, 2001, s. 112.
533
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Piccolomini po raz kolejny wraca do sprawy Wilhelma Habsburga, który miał władać Polską, jako że jego żona, Jadwiga, kraj ten dostała w posagu. Zmuszona do ślubu
z pogańskim Jagiełłą nie doczekała się z nim potomstwa, gdyż małżeństwo było nielegalne. Tu właściwie wszystko zgadza się idealnie z tym, co napisał kilkanaście lat
wcześniej Eneasz w bardzo złośliwym i wręcz obraźliwym biogramie Władysława Jagiełły w De viris illustribus535. Zupełnie inaczej charakteryzuje jednak religijność króla.
Choć nie pisze wprost, że Jagiełło ochrzcił się z powodu chęci objęcia władania nad
Polską, jednak wynika to z jego tekstu. W Europie jednak Jagiełło staje się głęboko pobożnym monarchą, fundatorem biskupstw i ewangelizatorem Litwy536. Przedstawiony
obraz króla jest bliski temu, co mówili polscy posłowie na soborze w Bazylei537.
Najciekawszy jest jednak ostatni fragment tekstu Piccolominiego o Polsce: Po jego
[Jagiełły] śmierci Władysław otrzymał królestwo Polski, Kazimierz uzyskał księstwo Litwy; pierwszy został także przywołany do królestwa Węgier [i] w wojnie z Turkami, jak
wcześniej zostało opowiedziane, poległ. Dowiedziawszy się o tym, dostojnicy polscy prosili
Fryderyka [II] margrabiego brandenburskiego, który młodość w [tym] królestwie spędził
i nauczył się języka oraz obyczajów [tego] ludu, aby przyjął królestwo. Odpowiedź została
dana: Kazimierz książę Litwy, który był bratem zmarłego króla, jest dziedzicem — należy
zapytać o jego zamiary. Jemu to pragnącemu braterskiego i ojcowskiego królestwa Fryderyk
z uczciwości swojej nie uważał [za stosowne] wznosić przeszkody. Z równym umiarkowaniem i Albrecht [III] książę Bawarii względem Władysława [Pogrobowca], syna Albrechta
[II, króla rzymskiego], odnosił się; ten sam [Albrecht III] odmówił [przyjęcia] królestwa
Czech sobie ofiarowanego. Także cesarz Fryderyk [III] i przez Węgrów i przez Czechów
na dziedzica Władysława [Pogrobowca] został wezwany, nigdy nie chciał słuchać, aby
uczynić przeniewierstwo kuzynowi [Władysławowi Pogrobowcowi]. Wielka [jest] sława
naszego wieku i wielka chwała imienia niemieckiego, chociaż nie wątpię, że są tacy, którzy nie tak ze sprawiedliwości, jak z lenistwa powstrzymali się przed [zaborem] cudzych
królestw. Ja tego, co ma oznakę prawości, nie mogę nie chwalić. Kazimierz zaś, jakkolwiek
z trudem został wypuszczony przez Litwinów, którzy chcieli zatrzymać swojego księcia u siebie, przybywszy do Polski przyjął pokojowo rządy [nad] królestwem i niedługo później wziął
za żonę siostrę króla Władysława [Pogrobowca]. Wiele wojen toczył przeciwko Braciom
Niemieckim, którzy zwą się Świętej Marii, o których w [rozdziale o] sprawach pruskich
opowiemy538.
Zob. s. 94–95.
Podobne świadectwo wystawia Jagielle Długosz, zob. Jana Długosza Roczniki..., ks. 11, 2009,
s. 140–144.
537
Zob. K. Grodziska, 1995, s. 346–353; taż, Mikołaja Lasockiego pochwała królowej Jadwigi i Władysława Jagiełły na soborze bazylejskim, „Analecta Cracoviensia” 20 (1988), s. 381–399.
538
Et mortuo Vladislaus Polonie regnum accepit, Casimirus Lituanie ducatum consecutus est. Prior, ad
Hungarie quoque regnum accersitus, in bello Turcorum, ut ante narratum est, cecidit. Qua re cognita
soliciti Polonie proceres de successore Fridericum marchionem brandeburgensem, qui puericiam in regno
transegerat, liguamque gentis et mores tenebat, ut regnum acciperet rogauerunt. Responsum datum est:
535
536
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W kończącym charakterystykę Polski fragmencie Eneasz pisze o rzeczach nowych,
a mianowicie pogłębia zagadnienie dziedziczności tronu i wyższości moralnej władców Niemiec, którzy nigdy nie ważyli się sięgnąć po obcy tron, jeżeli żył syn lub brat
zmarłego monarchy (w przeciwieństwie do Warneńczyka). Władysław Jagiellończyk
co prawda nie został określony jako zachłanny król, któremu jeden kraj do władania
nie wystarczył, ale w zestawieniu z Fryderykiem III i innymi władcami niemieckimi
wypadł negatywnie. Raz jeszcze ujawnił się tutaj talent literacki Eneasza, który obywając się bez ostrych zarzutów i bezpośrednich sformułowań, przez samo to porównanie dokonuje milczącej negatywnej oceny postępowania Władysława III. Kwestia
walki z zakonem krzyżackim została opisana w innym miejscu traktatu De Europa
i także w niniejszej książce zostanie potraktowana oddzielnie.
Najpierw jednak przyjrzę się przez chwilę temu, co o Polsce pisze Eneasz w charakterystyce Litwy, która następuje bezpośrednio po opisie Polski539. Wspomina tam
raz jeszcze Sieneńczyk Jagiełłę, który relicto deorum cultu cum regno Polonie Christi sacramentum accepit540. Na kartach swojego opisu Litwy Eneasz charakteryzuje zarówno
Witolda, jak i Świdrygiełłę541. Wspomina także o ludziach, od których czerpał wiedzę
na temat tego wyjątkowo odległego dla siebie kraju.
Przejdźmy teraz do opisu panowania na Węgrzech Władysława Warneńczyka, jakie
pozostawił Piccolomini w rozdziale o tym kraju. Zaczyna od stwierdzenia, że Węgrzy,
bojąc się zostawić państwa pod rządami samej kobiety skłonili ją, aby pojęła za męża
Władysława króla Polski542. Zgodziła się jednak na to pod warunkiem, że jeżeli królowa
urodzi syna, on obejmie tron. Do Polski wysłani zostali posłowie, a w tym czasie urodził się Władysław Pogrobowiec, który natychmiast został w Białogrodzie Królewskim
Casimirum Lituanie ducem, qui frater esset defuncti regis, heredem extare; sciscitari eius animum oportere; cui fraternum paternumque regnum cupienti impedimentum afferre e dignitate sua Fridericus non
duceret. Pari moderatione et Albertus Baioarie dux erga Ladislaum Alberti filium usus est, qui Bohemie
regnum sibi oblatum recusauit. Fridericus quoque imperator et ab Hungaris et a Bohemis ad hereditatem
Ladislai uocatus numquam audire sustinuit, quod patrueli preiudicium faceret. Ingens laus nostre etatis et
magnum decus germanici nominis, quamuis non ambigo esse aliquos, qui non tam iustitie quam ignauie
tradunt alienis regnis quempiam abstinere. Ego quod recti speciem habet, non laudare non possum. Casimirus autem etsi difficile a Lituanis dimitteretur, qui suum apud se principem retinere cupiebat, in Poloniam ueniens pacificam regni gubernationem accepit nec diu postea sororem Ladislai regis duxit uxorem.
Multa ei aduersus Fratres Theotonicos, qui Sancte Marie appellantur, bella fuere, de quibus in rebus
prutenicis referemus; De Europa, 2001, s. 113.
539
Obraz Litwy w pismach Eneasza Sylwiusza omówił wyczerpująco Ignacy Zarębski: tenże, Stosunki Eneasza Sylwiusza..., 1939, rozdział: Eneasz o Polsce i Litwie, ich mieszkańcach i kulturze, s. 76–95.
540
De Europa, 2001, s. 114.
541
Tamże, rozdz. 89, s. 114; O obydwu władcach pisze także Eneasz w komentarzach do dzieła
Antonia z Palermo — zob. s. 136, przyp. 502 w niniejszej książce; In Libros Antonii Panormitae...,
1700, II 19–20, s 19–20 oraz IV 20, s. 45–46 (Witold), II 13, s. 18 (Świdrygiełło) oraz IV 8, s. 43–44
(o utrzymywaniu przez szlachcianki litewskie oficjalnych kochanków).
542
De Europa, 2001, s. 40.
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ochrzczony, pasowany na rycerza i koronowany na króla Węgier koroną, którą matka
miała przy sobie (quam penes se habuit543). Posłowie zaś, mimo zakazu królowej, obsypywali króla Władysława wielkimi obietnicami (magnis pollicitis oneratum), przyprowadzili
na Węgry (in Hungariam traxerunt) i ukoronowawszy diademem (imposito diademate), uczcili go jako króla (regem salutauere)544. Królowa długo walczyła z nim zbrojnie
(quocum diu Ladislai mater uario euentu armis contendit)545. Węgry podzieliły się wtedy
na dwa obozy. Eneasz pisze, że prymas Dénes Szécsi ukoronował Władysława pod przymusem (non prius libertati sue redditus est quam Vladislaum in Alba coronauit)546.
Piccolomini kontynuuje swój wywód, charakteryzując w samych superlatywach
kardynała Cesariniego, który przybył na Węgry z ramienia Eugeniusza IV i doprowadził do rozejmu między Władysławem a Elżbietą547. Królowa jednak niedługo umarła
i prawie wszyscy najlepsi (optimates) przeszli na stronę Warneńczyka (wyjątkiem był
Jan Giskra z Brandysu, który skutecznie gromił wojska polsko–węgierskie).
Eneasz ocenia także bardzo pozytywnie początkową postawę Jánosa Hunyadego,
jako pogromcy Turków548. Pisze także o wynegocjowanym przez Cesariniego układzie
między Fryderykiem III a Władysławem, qui se regem Hungarie appellauit549. Na podstawie tego układu mógł król rzymski powściągać Węgrów (Hungaros coercere), jeżeli
wtargnęliby do Austrii lub Styrii. Władysław za to mógł napadać na poddanych Fryderyka na Węgrzech550.
Dochodzi wreszcie Piccolomini do bitwy warneńskiej i drugiej kampanii tureckiej.
Wspomina, że papież Eugeniusz unieważnił układ zawarty z Turkami.551 Król Władysław, który okupował Węgry (qui eo tempore Hungariam occupabat)552, polecił porozumienie odwołać, przysięgę unieważnić i wszcząć nową wojnę. Eneasz pisze, że oprócz
księcia Filipa z Burgundii żaden władca europejski nie obudził w sobie gorliwości (zelum commouere)553, aby pomóc wojskom węgierskim. Piccolomini wreszcie umieszcza
w tekście nazwę miasta, pod którym rozegrała się bitwa (Varna). Od początku opisu
bitwy głównym oskarżonym o niepowodzenie wyprawy jest Hunyadi, który przerażony robi wszystko, żeby uciec z pola bitwy i na końcu rzeczywiście dezerteruje554.
Tamże.
Tamże.
545
Tamże.
546
Tamże.
547
De Europa, 2001, s. 43.
548
Tamże, s. 44.
549
Tamże.
550
Idem permissum Vladislao est in Friderici subditos Hungariam infestantes; tamże.
551
Scipsit igitur cardinali nullum ualere fedus, quod se inconsulto cum hostibus religionis percussum esset;
De Europa, 2001, s. 69.
552
Tamże.
553
De Europa, 2001, s. 69.
554
Tamże, s. 72.
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Warneńczyk zaś ginie, rzucając się na Turków z grupą najwierniejszych sobie ludzi
z Polski. Na końcu Piccolomini dodaje, że Polacy przez kilka lat po bitwie wierzyli,
iż król żyje555.
Powyższy opis poczynań Władysława Warneńczyka ma dwie cechy podstawowe:
jest bardzo rozbudowany i – co za tym idzie — szczegółowy oraz, w porównaniu z poprzednimi opisami, jest także mocno wyważony. Owszem, Eneasz nie zrezygnował
z niektórych swoich poglądów (Władysław okupował Węgry, stąd wciąż nie jest nazywany królem tego kraju), ale także wiele z nich zmodyfikował (napisał, że choć król
złamał porozumienie z Turkami, jednak uczynił to z polecenia papieża; przyznał po raz
pierwszy, że to sama królowa Elżbieta zgodziła się na ślub z Jagiellończykiem i objęcie przez niego tronu w Budzie). Z pewnością na tę zmianę wpłynął list Zbigniewa
Oleśnickiego z września 1453 roku, choć nie w pełni, bo biskup krakowski tłumaczył
swojemu korespondentowi, że prymasa Węgier nikt nie zastraszał, a w koronacji przez
Dénesa prowadzonej osobiście uczestniczył556. Oczywiście miejscami Eneasz mija się
z prawdą — np. gdy twierdzi, że królowa zgodziła się na objęcie tronu przez Warneńczyka jedynie na wypadek braku męskiego potomka (kwestie tę wyjaśniałem już
wcześniej). Mimo to jest znacznie bardziej precyzyjny, znacznie bardziej bezstronny
i wreszcie znacznie bardziej wyważony niż w poprzednich swoich tekstach na temat
panowania węgierskiego Warneńczyka.
Ostatnim zagadnieniem, które wiąże się z Polską, a które porusza Piccolomini
na kartach De Europa, są konflikty zbrojne pomiędzy Polską a zakonem krzyżackim,
tzn. wojna z lat 1409–1411 (opis bitwy pod Grunwaldem) oraz wojna trzynastoletnia
(opis bitwy pod Chojnicami, 1454). Pomieszczony na kartach De Europa opis bitwy
grunwaldzkiej jest czwartym z kolei, ostatnim i zarazem najobszerniejszym, jaki wyszedł spod pióra przyszłego papieża. Zamieszczony został w rozdziale poświęconym
Prusom i zakonowi krzyżackiemu.
Eneasz swoją narrację zaczyna od stwierdzenia, że Krzyżacy często toczyli boje
z Polakami o pogranicze królestwa, ze zmiennym szczęściem dla obydwu stron557. Za
czasów Jagiełły oba obozy wystawiły wielkie i potężne siły. Do Polaków dołączyli dowodzeni przez Witolda Litwini i Tatarzy. Krzyżacy zaś zebrali ludzi z całych Niemiec.
Wojsko zakonne było, jak pisze Eneasz, spe plenus et inpatiens more558. Wielki mistrz
polecił wysłać do króla Polski herolda, aby wypowiedział mu wojnę. Niósł ze sobą
dwa miecze, in quis constaret uictoria, z których król miał sobie jeden wybrać, a drugi
odesłać wielkiemu mistrzowi. Wtedy rozpoczęła się bitwa.
Poloni regem suum hoc peracto bello pluribus annis uiuere crediderunt, captum, non interfectum arbitari; tamże, s. 75.
556
Wolkan III, ep. 137, s. 250.
557
Sepe cum Polonis de regni limitibus acceptis atque illatis cladibus contendere, nec totis uiribus belli
fortunam experiri recusarunt; De Europa, 2001, s. 123.
558
De Europa, 2001, s. 123.
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W obu obozach było, według Eneasza, 60 tys. rycerzy. Władysław najpierw wysłał
do walki Litwinów i Tatarów, spośród Polaków zaś wybrał oddziały pomocnicze (ex Polonis subsidiarias acies elegit). Co znaczniejsze rycerstwo polecił ustawić na przedzie559.
Na początku bitwy Litwini i Tatarzy zostali okrutnie wyrżnięci. Długo i na wiele sposobów opisuje Piccolomini rzeź bezbronnych oddziałów litewsko–tatarskich (pisze,
że byli wyrzynani jak bydło — ueluti pecudes mactabantur), wcale im zresztą nie współczując. Widząc to wszystko Jagiełło zdecydował się wysłać do walki oddziały polskie.
Krzyżacy nie wytrzymali tej nowej fali atakujących i zaczęli uciekać. Wielki mistrz zaś
z wybranymi rycerzami rzucił się na wrogów, aby zginąć z ich rąk. Polacy z czasem
zaniechali ścigania wroga.
Eneasz pisze, że ze strony zakonników zginęło wiele tysięcy ludzi (ex parte Fratrum
multa hominum milia560), wśród których około 600 primarii, quos uocant commendatores.
O polskich, litewskich i tatarskich ofiarach pisze autor bardzo ogólnie (nec Polonis
incruenta uictoria cessit, Tartaris ac Lituanis magna ex parte cesis561). Po opisie bitwy
Piccolomini stwierdza, że prawie cała ziemia pruska została zdobyta przez zwycięzców,
ale cesarz Zygmunt zaprowadził między walczącymi stronami pokój, w wyniku którego
Polacy dostali pieniądze, a zakon odzyskał ziemię.
Po opisie bitwy grunwaldzkiej i jej konsekwencji Piccolomini wspomina krótko
o powstaniu sprzysiężenia poddanych krzyżackich oraz ogólnie charakteryzuje tę grupę (jednak bez wymieniania jakichkolwiek nazwisk i miast)562. Eneasz dodaje także
opis sądu cesarskiego nad Związkiem Pruskim i pisze, że zwrócili się oni o pomoc
do Kazimierza, który fortunam patris eius experti fuissent563. Opisuje obleganie Chojnic
przez liczące 18 tys. ludzi wojska polskie pod dowództwem króla564. Bitwa zakończyła
się wielką klęską Polaków; polec miało ponad 6 tys. ludzi po stronie polskiej i nie
mniej walczących po stronie krzyżackiej.
Opis bitwy pod Grunwaldem z traktatu De Europa zawiera wiele elementów, które pojawiły się już w analizowanym wcześniej fragmencie De dictis et factis Alphonsi
regis — myślę tutaj o głównej roli Jagiełły, drugorzędnej Witolda, o chronologii bitwy
czy o następstwach bitwy — te ostatnie zostały opisane podobnie jak w tekście Historia de Ratisponensi dieta565). Opisy zostały rozbudowane, autor podał więcej szczegółów,
[...] auxilia in postremis habuit, florentem Ordinis sui militiam in exercitus fronte collocauit; tamże.
Tamże, s. 124.
561
Tamże.
562
Sub eius uero imperio, cum populares graue sibi iugum Fratrum existimarent, fedus inter se iniere in hunc ferme modum, ut sexdecim uiri singulis annis certis in locis conuenirent, qui prouincialium
querelas aduersus Fratres audirent nec sinerent quempiam indigne uexari. Ex his quatuor ex Religione
uiros assumi uoluere, quatuor ex prelatis ecclesiarum paremque numerum ex nobilibus ac ciuitatibus;
hisque parere omnes uoluere; De Europa, 2001, s. 124.
563
Tamże, s. 125.
564
De Europa, 2001, s. 126.
565
Zob. s. 112–113.
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ale kwestie zasadnicze nie uległy zmianie. Z nowości trzeba wspomnieć o przyjaznym
nastawieniu Piccolominiego do Polaków, chociaż już nie wobec Litwinów i Tatarów,
o rzezi których pisze Eneasz długo i bez żadnego współczucia.
Wnioskując z zawartości tego opisu bitwy, Eneasz musiał w ciągu ostatnich dwóch
lat przed jego napisaniem zetknąć się z zupełnie nowymi źródłami, które wpłynęły
na kolejne modyfikacje opisu. Bardzo prawdopodobne, że były to źródła pruskie, ale
nie oficjalne, przesiąknięte zakonną propagandą, tylko pochodzące być może z miast
państwa zakonnego, np. z Torunia566. Muszę także dodać, że w omawianym opisie pojawia się, choć bardzo delikatnie zasygnalizowany wątek walki nie polsko–krzyżackiej,
ale polsko–niemieckiej, wszak pisze Eneasz, że po stronie zakonu walczyli rycerze z całych Niemiec, a więc, w domyśle, zwycięstwo Polskie zostało odniesione nie tylko nad
zakonnikami, ale i całym rycerstwem niemieckim567. Jeżeli zaś chodzi o opis powstania
Związku Pruskiego i bitwy pod Chojnicami, to jest on jak najbardziej prawdziwy z wyjątkiem liczb, choć nie wszystkie są mocno zawyżone568.
Na koniec należy dodać, że opis bitwy pod Grunwaldem Eneasza Sylwiusza stał się
pod koniec XV i w pierwszej połowie XVI wieku podstawą innych tekstów traktujących o wojnie polsko–krzyżackiej 1409–1411 — w tym kontekście wymienić warto
tekst zamieszczony w rękopisie Chigi w Bibliotece Watykańskiej569 czy Kronikę Pruską
Simona Grunaua570.

3.12. HISTORIA BOHEMICA
Tekst Historii Czech571 powstawał w trzech redakcjach między grudniem 1457 a listopadem 1458 roku. Piccolomini jako pierwszy przedstawił dzieje Czech w szerszych
Tamże, s. 236–237.
Zob. A.F. Grabski, Polska w opiniach Europy Zachodniej..., 1968, s. 287. Podobny sposób rozumowania, choć ledwo zauważalny, spotykamy w tym czasie jedynie w Rocznikach Długosza, co rzuca
światło na związki obu relacji — zob. Jana Długosza Roczniki..., ks. 10 i 11, s. 145; sprawę wnikliwie
wyjaśnia: M.A. Janicki, Grunwald w tradycji polskiej od XV do XVII wieku, w: Na znak świetnego zwycięstwa. W sześćsetną rocznicę bitwy pod Grunwaldem. Katalog wystawy: 15 lipca–30 września 2010,
Zamek Królewski na Wawelu, t. 1, Studia, red. nauk. D. Nowacki, Kraków 2010, s. 89–154, zwłaszcza
s. 122–123.
568
Na temat oblężenia Chojnic: M. Biskup, Trzynastoletnia wojna z Zakonem..., 1967, s. 177–189.
569
Q. II. 51; analiza kodykologiczna: W. Drelicharz, Rękopis biblioteki watykańskiej Chigi Q. II. 51,
w: Miasta, ludzie, instytucje, znaki. Księga pamiątkowa ofiarowana profesor Bożenie Wyrozumskiej w 75.
rocznicę urodzin, pod red. Z. Piecha, Kraków 2008, s. 567–587.
570
Kwestie te opisuje S. Ekdahl: tenże, Grunwald 1410: studia nad tradycją..., 2010, s. 240–246.
571
Interesuje mnie jedynie wydanie tekstu łacińskiego (choć istnieje jeszcze wydanie piętnastowiecznych tłumaczeń kroniki: staroniemieckiego i staroczeskiego): Aeneas Silvius Piccolomini,
Historia Bohemica, Bd. 1: Historisch–kritische Ausgabe des lateinischen Textes, hrsg. von J. Hejnic und
H. Rothe, Köln–Weimar–Wien 2005.
566
567
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ramach historii europejskiej. Jego dzieło było aż do XVIII wieku podstawowym źródłem do historii tego państwa i husytyzmu. Eneasz związany był z Czechami i ich władcą, Władysławem Pogrobowcem, którego praw do tronu w Pradze i Budzie, jak pamiętamy, zaciekle bronił, zwłaszcza kiedy młodociany władca przebywał na dworze
królewskim Fryderyka III w Wiedniu. Zapewne ubiegał się o stanowisko wychowawcy
Pogrobowca i ok. 1450 roku napisał traktat pedagogiczny w formie listu — De liberorum educatione572 — ukończony w lutym 1450 roku. Eneasz sądził, że młody król
będzie decydującą figurą całego regionu.
Także z myślą o Władysławie Pogrobowcu napisał Historia Bohemica, ale zanim
ją ukończył, młody król zmarł (23 listopada 1457 roku). Pierwsza redakcja została
ukończona w lipcu 1458 roku w Viterbo i zadedykowana ulubionemu władcy Eneasza,
Alfonsowi V Aragońskiemu, który także rychło umarł (28 lipca 1458 roku). Druga redakcja została ukończona w połowie sierpnia 1458 roku, a więc w momencie wyboru
Piccolominiego na papieża (który nastąpił dokładnie 19 sierpnia). Trzeciej i ostatecznej redakcji dokonał już papież Pius II w drugiej połowie listopada 1458 roku. Przy
pisaniu Historii Czech Eneasz korzystał z czeskich i obcych źródeł, takich jak: Kronika
Pulkawy, Kronika Giovanniego Marignolli, Kronika Dalimila (w tłumaczeniu łacińskim),
a także Kronika Zbrasławska i Kronika Kosmasa. Tę ostatnią ostro krytykował za fatalną łacinę i wprost twierdził, że nie powinno się jej dawać do czytania młodzieży.
Piccolomini pisał Historia Bohemica równolegle z trzecią redakcją Historia Austrialis,
przez co oba utwory mają takie samo zakończenie.
Eneasz myślał w kategoriach Rzeszy, stąd nie naród czeski, ale Królestwo Czech
znajduje się w centrum jego narracji. Czesi są określani jako „obcy w imperium”, Żiżka jako homo in omne scelus audax, a także porównywany jest do legendarnej Vlasty,
królowej Amazonek, gdyż one były dzikie i barbarzyńskie. W ten sposób cały naród
uznał Eneasz za barbarzyński i podstępny, jak Drahomira573. Piccolomini nazywał Czechów także infideles et heretici, co nie przeszkadzało w innym miejscu określić ich jako
fortissima et iam fama celebratissima gens574. Ogólnie rzecz biorąc, sądy Eneasza o Czechach są zazwyczaj nieprzychylne: określa ich także jako pijaków, pisze, że jeśli się ich
nie opłaci, skłonni są do buntu i zdrady, ponadto są samolubni, wspomina również
o niewierności najemników czeskich po Grunwaldzie575.
Znajduje się tam także druzgocąca krytyka dynastii Luksemburskiej, a szczególnie
Zygmunta576. Przemysł Ottokar jest krytykowany za chęć stworzenia nowego cesarstwa
i jednocześnie za upadek Regnum Bohemiae, natomiast Karol IV za upadek Imperium
Romanum. Ważne jest u Piccolominiego rozróżnienie Germania vetus od Germania
572
573
574
575
576

Wolkan II, ep. 40, s. 103–158.
Historia Bohemica, 2005, s. 0237–0238.
Tamże, s. 0239.
Historia Bohemica, 2005, s. 0236.
Tamże, s. 0244–0247.
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nova577. Ta ostatnia sięga za Odrę, a nawet za Wisłę, aż po Bałtyk. Czechy, Morawy,
Węgry, Polska i Ruś są w tej koncepcji częścią Germanii nowej. Piccolomini podkreśla,
że w Czechach mówi się wprawdzie w języku słowiańskim, ale obok niego także po niemiecku; wśród szlachty zaś jest niewielu, którzy nie posługiwaliby się dwoma językami.
Dodaje także, że w Czechach jest niemieckie władanie, są również niemieckie obyczaje; w kościołach kapłani mówią po niemiecku, tylko na cmentarzach po czesku578.
Przechodząc do interesujących nas fragmentów Historia Bohemica, od razu należy
zwrócić uwagę na to, że są to przede wszystkim wzmianki informacyjne, które nie wnoszą na ogół nic nowego do niniejszej książki. Ograniczę się jedynie do ich zewidencjonowania. Analizując historię Czech, a więc kraju, który od wieków z Polską sąsiadował,
musiał Eneasz dotrzeć także do najstarszych dziejów obu państw, tj. w przypadku Polski
do czasów Mieszka I i Bolesława Chrobrego. Właśnie od tych postaci zacznę. Chciałbym od razu ostrzec czytelnika, że informacje Eneasza wymieniam bez poprawiania ich.
Już na początku Historia Bohemica natrafiamy na legendę o Lechu, Czechu i Rusie579, ponadto na krótki opis działalności św. Wojciecha580, wzmianki o wojnie Mieszka [I] z księciem czeskim Bolesławem III o Kraków i o tym, że książę Czech został
zaproszony przez Mieszka na ucztę, a następnie schwytany i oślepiony. Jego wspólnicy
zaś zostali prawie wszyscy brutalnie zamordowani581. Dowiadujemy się także, że ten
sam Mieszko najechał Czechy, spustoszył i zajął Pragę po dwuletnim morzeniu jej
głodem, ale bez wzgórza wyszehradzkiego. Polacy zostali jednak szybko przepędzeni
przez księcia czeskiego Odalryka, a uciekających wycinano w pień, tak że książę Polski
z trudem dotarł do ojczyzny jedynie z garstką towarzyszy582. W innym miejscu czytamy, że książę Jaromir, brat Bolesława III, uciekł do Polski, w jeszcze innym, że książę
Wratysław (późniejszy król) wziął sobie za żonę Polkę o imieniu Swatawa583.
Kolejne zagadnienia, które wiążą się z Polską, a które porusza Piccolomini, to początki Krakowa584; opowiada także o tym, jak książę Brzetysław zakończył zwycięsko
wojnę z Polakami, którzy zajęli dużą część Czech, i wiele tysięcy wczorajszych najeźdźców wysłał na Węgry z rękami związanymi na plecach, aby zostali sprzedani585. W tym
Tamże, s. 0231–0234.
Tamże.
579
Historia Bohemica, 2005, s. 38.
580
Czytamy m.in.: Exin Poloniam ingressum Gaudensium fratrem in ecclesia Gesnensi predicaturum
evangelium pontificem ordinasse. Postremo Prutenos adiisse, apud quos dum Christi legem predicat, gladio
cesum martyrio vitam finiisse; tamże, s. 116.
581
Tamże, s. 116–118.
582
Historia Bohemica, 2005, s. 120–122.
583
Tamże, s. 144.
584
Tamże, s. 42.
585
Exin Brzetislaus Moraviam ex paterno indulto rexit Polonosque, qui magnam eius partem occupaverant, bello delevit eorumque multa milia ligatis post tergum manibus in Hungariam venundandos misit;
tamże, s. 130.
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samym czasie zmarł w Krakowie oślepiony przed laty Bolesław [III]. Brzetysław pomścił swojego dziadka [Bolesława III] i najechał Polskę, zburzył doszczętnie Kraków,
podobnie postąpił z metropolitalnym miastem Gnieznem, które jednak najpierw obrabował z relikwii świętych i kosztowności586. Postępowanie Brzetysława rozwścieczyło cesarza Henryka II, który rozkazał księciu czeskiemu albo naprawić szkody, albo
wstrzymać się z dalszą wojną587.
Z bliższej czasom Eneasza historii dowiadujemy się o zdobyciu Polski przez króla
Wacława [II] i jego koronacji w Gnieźnie, o zatargu między Janem Luksemburskim
a Kazimierzem [Wielkim] o tytuł króla Polski — król Czech zrzekł się go za cenę
20 tys. grzywien srebra, jak pisze Eneasz, które otrzymał od Kazimierza. W tym kontekście pisze także Piccolomini o obleganiu Krakowa przez Jana Luksemburskiego,
z czego ostatecznie król czeski zrezygnował588.
Z czasów Eneaszowi współczesnych czytamy o Witoldzie, który prosił Jagiełłę,
przed spotkaniem tego ostatniego z Zygmuntem Luksemburczykiem, o odwołanie
z Czech bratanka króla Polski — Zygmunta Korybutowicza. Mowa jest także o propozycji czeskiej korony, jaką złożyli Kazimierzowi Jagiellończykowi husyci589 i o wojnie,
która była wynikiem przyjęcia przez Polskę tej oferty590. Doszło do niej pomimo starań
Albrechta, który wysłał swoich posłów do Władysława z prośbą o wstrzymanie starań
brata królewskiego Kazimierza o koronę czeską591. Piccolomini informuje nas także
w innym miejscu o małżeństwie Kazimierza Jagiellończyka z Elżbietą, córką Albrechta II (choć autor nie wymienia jej imienia)592.
Tak oto dotarliśmy wreszcie do sprawy Władysława Warneńczyka. Dowiadujemy się tutaj rzeczy nowych, na przykład pisze Eneasz, że to cesarzowa Barbara, żona
Zygmunta Luksemburczyka, tuż przed śmiercią swojego męża snuła już plan wyjścia
za mąż za młodego króla Polski593. O panowaniu Władysława na Węgrzech Eneasz
pisze krótko: bez patosu i pochwał, ale i bez żadnych złośliwości594. Nie dziwi nas,
że Piccolomini po raz kolejny uważa Warneńczyka jedynie za króla Polski. Choć
Jagiellończyka wybrali sami mieszkańcy Węgier, to jednak nie ma to znaczenia dla
Tamże, s. 130–132.
Quod cum imperator Henricus, eius nominis Secundus, accepisset, indignatus iniussu suo Poloniam
vastatam esse, Brzetislaum aut resarcire Polonis damna, aut bellum expectare iussit; tamże, s. 132.
588
Cracoviam tamen obsidione cingit, sed deficientibus commeantibus abire compellitur; tamże, s. 204.
589
[...] Casimirum, regis Polonie germanum, tredecim annos natum, regem appellat missisque oratoribus
auxilia petit, quibus nobile regnum ei conservari possit; tamże, s. 438.
590
Tamże, s. 444–446.
591
Historia Bohemica, 2005, s. 440–442.
592
Tamże, s. 622.
593
Tamże, s. 426–428.
594
Hungari, qui mortuo Alberto regem Vladislaum ex Polonia vocaverant, diu imperium Ladislai obtrectavere bellumque adversus Thurcos infeliciter gessere. In quo Vladislaus fortiter pugnans obtruncatus est;
tamże, s. 482.
586
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przyszłego papieża, który twardo stoi na stanowisku dziedziczności, a nie elekcyjności
tronu. Bardzo negatywnie pisze Eneasz w Historia Bohemica o Janie Hunyadym, kreując go na nowego tyrana i zbrodniarza, jak to robił przed laty z Warneńczykiem.
Według Piccolominiego wojewoda siedmiogrodzki koniecznie chciał zdobyć koronę węgierską, po bitwie pod Warną, przy czym, jeśli nie udałoby mu się osiągnąć tego
celu z pomocą chrześcijan, to gotów był prosić o pomoc Turków, którym dwukrotnie
miał wydać wojska węgierskie595. Czytamy dalej, że na zewnątrz Jan wydawał się wrogiem Turków, ale potajemnie był ich przyjacielem. Dwukrotnie nie dochował im wiary. Po wstąpieniu na tron węgierski króla polskiego, przepędził bezprawnie królową
Elżbietę, Polaka zaś, którego sam sprowadził, opuścił w czasie walk (zdezerterował)596.
Jak widzieliśmy przed chwilą, Piccolomini wystawił Hunyademu świadectwo
najgorsze z możliwych. Jest to jednak znów kwestia polityczna i należałoby ją skomentować w ten sposób: Eneasz zawsze odsądzał od czci i wiary aktualnych wrogów
swoich chlebodawców. Najpierw rolę czarnego charakteru odgrywał przez kilka lat
Władysław Warneńczyk, za to Hunyady grał rolę bohatera. Po latach, gdy zmieniły
się poglądy polityczne Sieneńczyka, a nade wszystko zmieniła się sytuacja międzynarodowa, role się odwróciły i już kto inny stał się celem ataków Eneasza. Z podobną
sytuacją mieliśmy do czynienia przy okazji opisów bitwy pod Grunwaldem, gdzie najpierw w roli zwycięzcy Eneasz obsadził Witolda, krytykując równocześnie nieudolność
i strachliwość Jagiełły, żeby po dziesięciu latach zmienić całkowicie zdanie i role obu
dowódców odwrócić o 180 stopni.
Musimy jednak zdać sobie sprawę, że ten przedstawiony właśnie mechanizm też
uległ pewnym zmianom. Myślę tu przede wszystkim o zmianie języka Piccolominiego: nie stosuje on już piekielnie złośliwych komentarzy, pytań pełnych insynuacji czy
innych chwytów retorycznych, którymi po mistrzowsku nauczył się operować w przeszłości. Kardynał Piccolomini musiał powściągać swój język i krytykować ostro, ale już
bez stosowania nieczystych chwytów, obraźliwych sformułowań. Ta zmiana okazać
się miała nie krótkotrwałą modą, ale gruntowną przemianą języka i całej osobowości
Eneasza Sylwiusza.
Komentarz do informacji o najstarszych dziejach Polski i Czech, jakie umieścił
w Historia Bohemica Eneasz, jest zbędny, bo nie byłaby to analiza wiedzy Włocha,
a raczej prostowanie informacji Kosmasa i innych kronikarzy. Postępowanie takie nie
Podobnie brzmiący fragment znajduje się w pisanej w tym samym momencie Historia Austrialis
(3. redakcja): Per idem tempus multa adversus Iohannem gubernatorem dicere. Eum Hungari tyrannum
et regni proditorem appellare, qui duos exercitus maximamque regni nobilitatem Turchis prodiderit Polonumque regem neci obiecerit, nunc regnum gravissimo iugo premat neque ius dicat neque ex bono populos
regat; Historia Austrialis, t. 2, 2009, s. 755.
596
Nil dubium, quin regni coronam querat. Si nequeat per christianos, conaturum per Thurcos, quibus
bis magnos Hungarorum exercitus prodiderit. Palam Thurcis infestum videri, clanculum esse amicum. Bis
fidem ab eo violatam: Reginam Elisabeth introducto rege Polonie contra ius fasque repulsam. Polonum,
quem accersierat, in bello desertum; Historia Bohemica, 2005, s. 556.
595
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tylko wykraczałoby dalece poza temat i ramy tej książki, ale byłoby także z mojej strony bezcelowe — w XX wieku przez dziesiątki lat robili to najlepsi polscy historycy.
Co do informacji o wydarzeniach XIV– i XV–wiecznych, to pozostaje mi stwierdzić
lakonicznie, że są one w większości prawdziwe. Oczywiście można byłoby dopisać
tu i ówdzie pominięte przez Piccolominiego imiona lub nazwiska, ewentualnie dodać
precyzyjną datę, ale sądzę, że z punktu widzenia rozważanego przez nas zagadnienia
oraz ze względu na ograniczoną dla nas wartość większości powyższych informacji, nie
jest to konieczne.
Z Historia Bohemica obficie korzystał Jan Długosz, pisząc swoje Roczniki. Ignacy
Zarębski zestawił w swojej książce wszystkie miejsca, w których kanonik krakowski
przepisywał dosłownie lub, jedynie niewiele zmieniając, kopiował stwierdzenia Piccolominiego597.

Omówienie treści i ocena Długosza zawartych w niej informacji: I. Zarębski, Stosunki Eneasza
Sylwiusza..., 1939, s. 43–48; wykaz zapożyczeń Długosza z twórczości Piccolominiego — tamże,
s. 131–150; zob. także: S. Solicki, Źródła Jana Długosza do problematyki czeskiej, Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, Seria A, nr 159, Wrocław 1973, s. 112–124.

597

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

Rozdział 4

PAMIĘTNIKI PAPIEŻA PIUSA II

E

neasz Sylwiusz Piccolomini po wstąpieniu na tron św. Piotra 19 sierpnia
1458 roku znacznie ograniczył swoją twórczość pisarską. W czasie trwającego
niecałe sześć lat pontyfikatu (papież zmarł 14 sierpnia 1464 roku) napisał jedynie
dwa większe utwory: De Asia w 1461598 roku i Pamiętniki599, spisywane przez cały okres
trwania pontyfikatu600. I właśnie to ostanie dzieło Piusa II (w oryginale Commentarii
rerum memorabilium quae temporibus suis contigerunt, stąd także po polsku jest ono niekiedy nazywane Komentarzami601) jest bez wątpienia najpopularniejszym i najczęściej

De Asia, w: Opera Omnia, 1571, s. 281–386.
Pius II, Pamiętniki, 2005. Istnieją dwa pełne współczesne wydania łacińskiego oryginału oraz
jedno niepełne: Enea Silvio Piccolomini, Papa Pio II, I commentarii, t. 1, 2 [tekst oryginalny
i tłumaczenie włoskie], edizione e cura di L. Totaro, Milano 1984 (nast. wyd.: 2004, 2008) oraz
Pii II Commentarii rerum memorabilium que temporibus sui contingerunt, Studi e testi 312–33, t. 1,
2, ad codicum fidem nunc primum editi ab A. van Heck, Città del Vaticano 1984 (wyd. 2: 1996);
obie edycje zostały porównane w recenzji Giacomo Ferraú: tenże, I Commentarii di Pio II, RR 1
(1985), s. 13–20; ponadto istnieje nieukończona jeszcze edycja wydana przez Uniwersytet Harvarda w serii The I Tatti Renaissance Library: Pius II, Commentaries, vol. 1, books 1–2, The I Tatti Renaissance Library (12), ed. by M. Meserve and M. Simonetta, Cambridge, Massachusetts–London,
England 2003; vol. 2, books 3–4, The I Tatti Renaissance Library (29), 2007.
600
Niektórzy uważają, że czas rozpoczęcia prac nad pamiętnikami należałoby przesunąć na maj
1462 roku, zob. R. Ceserani, Note sull’attività di scrittore di Pio II, w: Enea Silvio Piccolomini, papa
Pio II: atti del convegno..., 1968, s. 99–115; autor opisuje relacje między okresami pracy i działania
a odpoczynku i refleksji w czasie pontyfikatu Piusa II i udowadnia, że Pamiętniki są właśnie owocem
czasu refleksji, urlopu, jak byśmy dzisiaj powiedzieli, spędzanego przez Piccolominiego u wód w Viterbo niedaleko Rzymu: tamże, s. 105–115.
601
Zob. J. Smołucha, Polityka kurii rzymskiej..., 2008, s. 329–337.
598
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analizowanym utworem Piccolominiego602. Chyba najważniejszym tego powodem jest
fakt, iż bodaj nigdy wcześniej ani nigdy później żaden urzędujący papież nie spisywał
wspomnień. Innym powodem tak wielkiej popularności tego utworu jest jego tematyka — Pius II opisuje wszystkie najważniejsze wydarzenia, jakie miały miejsce w czasie
jego pontyfikatu (zwłaszcza na terenie Włoch, ale nie tylko) i dzięki temu jego dzieło
staje się kroniką przełomu lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XV wieku, i to kroniką pisaną wspaniałą humanistyczną łaciną603.
Tekst został podzielony na 12 ksiąg. Pierwsza z nich jest jedyną, która opowiada
o wydarzeniach sprzed wstąpienia na tron papieski oraz o konklawe, na którym został
wyniesiony do godności następcy św. Piotra (warto zaznaczyć, że pisze o przebiegu
swojej elekcji bez żadnych tajemnic, dokładnie podając wyniki kolejnych głosowań),
stanowiąc zarazem oficjalną wykładnię autora (teraz już zwierzchnika Kościoła katolickiego) co do jego własnej koncyliarystycznej przeszłości. Pozostałe 11 ksiąg dotyczy już w całości czasów pontyfikatu Piusa II. Dzieło Eneasza jest bardzo obszerne
oraz pełne interesujących i ważnych szczegółów z życia papieża, działalności Stolicy
Apostolskiej pod jego zarządem, a także wielu informacji o meandrach polityki europejskiej tego czasu. Kluczowe miejsce w dziele zajmują plany krucjaty antytureckiej,
która była niezrealizowaną idée fixe papieża Piusa II.
Piccolomini nie poświeca wiele miejsca sprawom polskim na kartach swoich Pamiętników. Można wyszczególnić trzy istotne fragmenty: dwa z nich opisują poselstwa

O czym świadczy z pewnością bogata bibliografia, z której prezentuję jedynie najważniejsze artykuły z ostatnich 20 lat: M. Pozzi, Struttura epica dei „Commentarii”, w: Pio II et la cultura...,
1991, s. 151–162; J. Lacroix, I „Commentarii” di Pio II tra storia e diaristica, w: Pio II et la cultura...,
1991, s. 133–149; G.J. Ianziti, I „Commentarii”: appunti per la storia di un genere storiografico quattrocentesco, „Archivo storico italiano” 150 (1992) 554, s. 1029–1063; L. Szörényi, L’edizione dei
„Commentarii” e la filologia neolatina in Ungheria, RR 1995, s. 17–24; L. Lanza, Ideologia e politica nei
„Commentarii” di Pio II: le descrizioni di città, w: Studi in onore di Arnaldo d’Addario, cur. L. Borgia,
F. De Luca, R.M. Zaccaria, P. Viti, Lecce 1995, t. 2, s. 521–533; N. Seeber, Enea Vergilianus. Vergilisches in den „Kommentaren” des Enea Silvio Piccolomini (Pius II), Commentationes Aenipontanae
30, Innsbruck 1997; C. Minischetti, V. Cloulas, I. Bounoure, G. Brossard–Dandré, M. Calinon,
Mémoires d’un pape de la Renaissance, Relire l’histoire, Paris 2001; A. Angelini, Templi di marmo
e tavole quadre. Pio II e le arti nei „Commentarii”, w: Pio II e le arti..., 2005, s. 19–43; Z. Martels,
De memoires van Aeneas Silvius Piccolomini de eerste Europese Italiaan, „Hermeneus: Tijdschrift voor
antieke cultuur” 77 (2005) 5, s. 373–380 (Pamiętniki Piccolominiego — pierwszego europejskiego Włocha); A. Antoniutti, „Vera est istoria”. I „Commentarii” di Pio II, w: „Nymphilexis”..., 2005,
s. 71–83; C. Märtl, Wie schreibt ein Papst Geschichte? Zum Umgang mit Vorlagen in den „Commentarii”
Pius II., w: Die Hofgeschichtsschreibung im mittelalterlichen Europa. Projekte und Forschungsprobleme,
cur. R. Schieffer, J. Wenta, adiuv. M. Giese, Toruń 2006, s. 233–251; E. O’Brien, Arms and letters:
Julius Caesar, the „Commentaries” of Pope Pius II and the politicization of papal imagery, „Renaissance
Quaterly” 62 (2009) 4, s. 1057–1097.
603
L. Totaro, Pio II nei suoi „Commentarii”. Un contributo alla lettura dell’autobiografia di Enea Silvio
Piccolomini, Bologna 1978.
602
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polskie, jakie przybyły do papieża w 1459 i w 1461 roku, trzeci zaś dotyczy Władysława Warneńczyka i jego panowania na Węgrzech.
Pierwsze opisane przez Eneasza poselstwo zostało wyprawione przez sejm polski
w 1459 roku na zjazd monarchów w Mantui, gdzie miano podjąć decyzję o organizacji
krucjaty antytureckiej. Poseł polski, Jakub z Sienna604, prepozyt katedry gnieźnieńskiej i krakowskiej, miał złożyć papieżowi obediencję w imieniu króla, ale także starać
się o zniesienie klątwy nałożonej w 1454 roku przez papieża Kaliksta III na Związek
Pruski i jego zwolenników, a więc także na króla polskiego605.
Papież jednak wspomina jedynie o wyglądzie polskiego poselstwa i nie wymienia
nazwiska posła, choć identyfikuje go z krewnym Zbigniewa Oleśnickiego: [...] wkroczył do Mantui ze wspaniałą świtą poseł Kazimierza Króla Polski, mąż uczony, krewny
Zbigniewa, ongiś Biskupa Krakowskiego i Kardynała. Wielu miał sług jednakowego stroju,
ludowym zwyczajem w czapkach z piórami, niosących kołczany i kusze, dosiadających potężnych koni606.
Wiadomości Piusa II są jak najbardziej prawdziwe, zresztą nie mamy powodu nie
wierzyć Piccolominiemu, wszak pisze o tym, co widział na własne oczy. Jego wiedza
o Jakubie jest poprawna — rzeczywiście był on krewnym, i to dość bliskim, bo bratankiem, kardynała Zbigniewa Oleśnickiego, którego raz jeszcze — tym razem już po raz
ostatni — chce Eneasz wspomnieć. Nie pisze, co prawda, o zasługach i przymiotach
biskupa krakowskiego, ale robił to już wielokrotnie w przeszłości.
Jak mogliśmy się przekonać, papież nawet słowem nie wspomina o powodach wizyty posła polskiego, tak jakby sprawy polityczne były nieistotne. Wiemy jednak,
że kwestia ekskomuniki papieskiej była sprawą bardzo drażliwą i szczególnie w okresie krótkiego pontyfikatu Piusa II wielokrotnie doszło do ostrych rozdźwięków między Polską a Rzymem na tym tle, a można nawet powiedzieć, że poważny konflikt
wisiał na włosku607. Widzimy także, że ważne miejsce w opisie Piccolominiego zajmuje wskazanie cech charakterystycznych narodu polskiego, owych nationum proprietates608, o których już wspominałem przy okazji omawiania postaci Dziersława
F. Kiryk, Jakub z Sienna, PSB, t. 10, Wrocław–Warszawa–Kraków 1962–1964, s. 364–367.
Sprawę klątwy i zmian interpretacji jej adresata zob. J. Friedberg, Zatarg Polski z Rzymem...,
„Kwartalnik Historyczny” 24 (1910), s. 422–467, a także M. Biskup, Trzynastoletnia wojna z Zakonem..., 1967, s. 222–223, 233–237, 512–516, 554–560 i 638–641; o poselstwie tamże, s. 557.
606
Pamiętniki, III 25, s. 160; Inter hec legatus Casimiri, Polonie regis, cum splendido comitatu Mantuam
ingreditur, uir doctus, Sbignei quondam cracouiensis episcopi et cardinalis nepos. Multi ei fuerunt famuli
unius uestis, more gentis pennatos pilleos et pharetram et balistam gestantes, equis prepinguibus insidentes;
Pii II Commentarii..., t. 1, 1984, s. 204; w cytatach z Pamiętników każde zdanie zaczynam wielka
literą, inaczej niż w wydaniu.
607
Zob. J. Friedberg, Zatarg Polski z Rzymem..., „Kwartalnik Historyczny” 24 (1910), s. 422–467,
a także M. Biskup, Trzynastoletnia wojna z Zakonem..., 1967, s. 554–560 i 638–641.
608
W tym miejscu warto przywołać fragment niewysłanego, najprawdopodobniej, listu Piusa II do sułtana Mehmeda II, o którym była już mowa (zob. s. 15, przyp. 16), napisanego między
604
605
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z Borzymowa609. W tym kontekście warto także wspomnieć o innym przykładzie tego
typu rozumowania — gdy w Historia Bohemica pisze Eneasz o tym, że Władysław
Warneńczyk obdarował posłów czeskich futrami, od razu pada komentarz, że jest
to zwyczaj ludu610. W opisie Piusa II widzimy, że autor przypisuje miano typowego
polskiego ubioru czapkom z piórami oraz traktuje zwyczaj noszenia kołczanów i kusz
za typową cechę Polaków611. Wrócę jeszcze do tej kwestii przy opisie następnego
poselstwa.
Wyruszyło ono z Polski w 1461 roku i na jego czele stali Jan Rytwiański612, starosta
sandomierski, a także Maciej z Raciąża613, kanonik krakowski. Zostali oni wysłani
przez króla, aby rozstrzygnąć spór o obsadę biskupstwa krakowskiego614. Musieli zaczekać na papieża aż trzy miesiące, ponieważ objeżdżał wtedy miasta włoskie. Tak
oto Pius II opisał wygląd poselstwa: Powracającemu papieżowi wyszedł naprzeciw szereg kardynałów i Tomasz Rządca Amorei oraz wielka gromada posłów różnych narodów
i królów, podziwiana dla zagranicznych obyczajów i strojów. Oczy wszystkich najbardziej
zwróciło na siebie poselstwo Króla Polski, które poprzedzali młodzieńcy pięknego oblicza,
włosów „płowych i kędzierzawych”, z tyłu rozpuszczonych na wiatr, w zielonych ubiorach,
siedzący na wysokich koniach, narodowym zwyczajem noszący u jednego boku kusze,
a u drugiego miecz i kołczan ze „skóry libijskiej niedźwiedzicy” pełen strzał. Na włosach
albo lekką czapkę z piórem, albo wieniec z kwiatów nieśli. Nieludzko piękny wydał się
wygląd młodzieńców, którzy przed zbliżającym się papieżem zeskoczyli z koni i padając na

październikiem a grudniem 1461 roku: Nos non ita ignarum te credimus nostrarum rerum, quin scias,
quanta est Christianae gentis potentia, quam valida Hispania, quam bellicosa Gallia, quam populosa
Germania, quam fortis Britannia, quam audax Polonia, quam strenua Hungaria, quam dives et animosa
et bellicarum perita rerum Italia. Sola Hungaria diu progenitores tuos et te ipsum fatigavit; Pius II. Papa,
Epistola ad Mahumetem..., 2001, s. 132. Ciekawe wydaje się zwłaszcza przeznaczenie szczególnego
miejsca, w cytowanej liście potęg Europy chrześcijańskiej, Węgrom i jednoznacznie pozytywne ich
określenie, zwłaszcza w zestwieniu z zapisaną kilkanaście lat wcześniej uwagą o Węgrzech — matce
kłamstw (zob. s. 72).
609
Zob. s. 56 niniejszej książki.
610
[...] donatosque pretiosis pellibus, ut est mos gentis oratores dimisit; Historia Bohemica, 2005, V 92;
to i inne stwierdzenia pochodzące z Historia Bohemica Eneasza (np. o tym, że Polacy wykrzykują
wojowniczo, ale z trudem przychodzi im dokonywać wielkich czynów) omawia Zarębski: tenże,
Stosunki Eneasza Sylwiusza..., 1939, s. 81; zob. także: A.F. Grabski, Polska w opiniach Europy Zachodniej..., 1968, s. 105.
611
Elementy te analizuje także Ignacy Zarębski: tenże, Stosunki Eneasza Sylwiusza..., 1939, s. 81–82.
612
W. Fałkowski, Rytwiański Jan, PSB, t. 33, Wrocław–Warszawa–Kraków 1991–1992, s. 588–592.
613
M. Zwiercan, Maciej z Raciąża, PSB, t. 19, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1974, s. 34–35.
614
Kapituła krakowska wybrała Jana Lutka z Brzezia podkanclerzego Królestwa, król Jana Gruszczyńskiego biskupa włocławskiego, a papież mianował na to biskupstwo Jakuba z Sienna; zob. P. Jastrzębski, Papież Pius II wobec Polski..., 1908, s. 20–23; J. Friedberg, Zatarg Polski z Rzymem...,
„Kwartalnik Historyczny” 24 (1910), s. 446, 451.
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ziemię z przywódcami poselstwa, „oddali hołd Zastępcy” Zbawiciela, którego nigdy przedtem nie widzieli615.
W zacytowanym właśnie fragmencie wspomniane cechy narodowe Polaków zostały najpełniej rozwinięte. Pius II, obywatel świata, jak byśmy powiedzieli, z wyraźnym
podziwem opisuje wygląd i pełne szacunku dla papieża zachowanie posłów polskich
(znów niewymienionych z nazwiska) oraz ich okazałej i pełnej przepychu świty. Po raz
kolejny także pojawiają się kusze i kołczany (skóra niedźwiedzicy jest cytatem z Eneidy
Wergiliusza, była więc raczej literackim dodatkiem niż opisaniem rzeczywistości), ale
dochodzi do nich jeszcze miecz. Piccolomini po raz kolejny wspomina o czapkach
z piórami, ale dodaje również wieńce z kwiatów. Ten bardzo plastyczny opis wyczarowany przez wielkiego humanistę robi naprawdę duże wrażenie616.
Nie ma jednak w tym opisie, co jest kolejną cechą wspólną przedstawień obu poselstw, analizy celów przybycia do Rzymu wysłanników króla Kazimierza Jagiellończyka. Trudno powiedzieć, czym motywowane było milczenie papieża na ten temat (miał
powody, aby być urażony zachowaniem króla polskiego, który stale był z nim skonfliktowany); możliwe jest też inne wytłumaczenie, bardziej prozaiczne — być może
analizy polityczne nie pasowałyby do narracji Eneasza z czysto literackiego punktu
widzenia.
Trzecim i ostatnim interesującym nas fragmentem jest opis panowania Warneńczyka na Węgrzech: Nie znosząc jej [Elżbiety Luksemburskiej] władania Węgrzy
wezwali Króla Polski Władysława, aby panował na Węgrzech i został mężem Królowej.
Królowa powiada, że zgodzi się, chyba że urodzi mężczyznę. Gdy Władysław gotuje się
do drogi, Elżbieta rodzi syna, którego nazywa Ładysław, a natychmiast ochrzczonego każe
zgodnie z prastarym obyczajem w Białogrodzie Królewskim koronować. I nie zwlekając,
chłopczyka z koroną, którą nazywają świętą, wysyła do stryja, Księcia Austrii Fryderyka,
który potem został Cesarzem, aby go żywił i chronił, lękając się, by z przybyciem Polaka nie został pochwycony i zabity. Polaka udającego się do Budy wpuszczają jako Króla.
Wielmoże i Prałaci Królestwa podzieleni na dwie części, jedni mówili, że Ładysław, drudzy,
że Władysław jest Królem. Królowa przebywała w Laurinum i do niej udawali się wszyscy
ci, którzy chcieli, aby Ładysław królował. Ich przywódcą był Ulryk, hrabia Celje, mąż
wielkiego ducha i sławny w boju, który stronę przeciwną wielu dotknął klęskami. Fryderyk
Pamiętniki VI 23, s. 336; Redeunti pontifici cardinalium ordo obuiam factus est, et Thomas Amorree
despotus, et legatorum diuersarum gentium ac regem, ingens ceterua externis moribus ac uestibus admirabiles. Precipue uero in se omnium conuertit oculos regis Polonie legatio, quam proceri iuuenes eleganti facie
„flauis ac crispantibus” crinibus post tergum uento dimissis in ueste uiridi non pauci precedebant, altis ac
prepinguibus insedentes equis, manubalistas more gentis uno ex latere, ex alio gladium et pharetram „ex
pelle libystidis urse” sagittis plenam gestantes. Super crines aut leuem pilleum uiridi colore pennatum aut
ex floribus serta | tulere. Supra humanam speciem uisa iuuenum forma, qui appropinquante pontifice ab
equis desilientes proni in terram cum legationis principibus Salvatoris „uicario sunt adulati”, quem antea
nunquam uiderant; Pii II Commentarii..., t. 1, 1984, s. 410–411.
616
Opis analizuje Ignacy Zarębski: tenże, Stosunki Eneasza Sylwiusza..., 1939, s. 82.
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przełożony Cesarstwu, jako opiekun Ładysława przyjęty przez połowę Węgrów, wrogi był
Polakowi. Dopiero dzięki wstawiennictwu Juliana, kardynała Świętego Anioła, Legata
Stolicy Apostolskiej, gdy Turcy naciskali Węgry, zawarł z nim przymierze o rozejm. Polak
osiągnąwszy pokój od tyłu, postanowił walczyć z Turkami i bronić czoła najechanego przez
wroga. Zebrawszy wojsko Polaków i Węgrów pociągnął do Raszki i dalej w granice wrogów.
Gdy stawił mu czoła Cesarz Turków Murad, z wielkimi wojskami, bardziej odważnie niż
rozważnie — jak jest zwyczajem narodu — wytoczywszy bitwę, został pokonany i zabity.
Godny chwały, a może i korony męczeństwa, ponieważ poległ broniąc religii, gdyby nie
przeważyła żądza panowania617.
Ten ostatni opis panowania na Węgrzech Władysława Warneńczyka, jaki napisał
Piccolomini, jest świadectwem dopełnienia się jego wewnętrznej przemiany, która,
co prawda, była już widoczna tu i ówdzie we wcześniejszych tekstach (z lat pięćdziesiątych), ale w Pamiętnikach dała o sobie znać z całą mocą. Władysław stał się dla
Piusa II władcą godnym prawie palmy męczeństwa, a idea ta pokrywała się z polskim
punktem widzenia na panowanie Jagiellończyka. Rzecz jasna, to słowo „prawie” jest
w powyższym opisie bardzo ważne, bo, jak stwierdza Eneasz, żądza władzy, innymi
słowy tak często przez niego przywoływana chciwość, wbrew stanowisku Zbigniewa
Oleśnickiego, przeważyć miała wśród motywów działania Warneńczyka nad czystym
pragnieniem obrony wiary (pytanie, czy w owym czasie znalazłby Pius II takiego władcę, który nie myślałby nigdy o interesie swojego kraju, a skupiałby się jedynie na dobrach wiecznych).
Niemniej Władysław wyrasta w opisie Piccolominiego na wielkiego władcę i zatroskanego o sprawy religii. Z rzeczy nowych warto zwrócić uwagę na wyraźne podkreślenie przez Piusa II niechęci Węgrów do królowej Elżbiety i wrogości Fryderyka III, niedawnego chlebodawcy Eneasza, do Polaków. Z pewnością jeszcze kilka lat wcześniej,
Pamiętniki XII 16, s. 611; cuius imperium non ferentes Hungari Vladislaum Polonie regem asciuerunt
in Hungaria regnaturum ac regine futurum uirum. Regina consensuram se ait, nisi masculum pareret.
Dum Vladislaus itineri se accingit, Helizabet filium parit quem Ladislaum appellat baptizatumque ilico
in Alba Regali pro ueteri consuetudine coronari iubet. Nec morata puerum | cum corona, quam sanctam
dicunt, Federico patrueli Austrie duci, qui postea imperator assumptus est, alendum conseruandumque
mittit uerita ne Poloni aduentu interceptus occideretur. Polonus Budam profectus tanquam rex intromittitur. Regni proceres prelatique in duas diuisi partes alteri Ladislaum, alteri Vladislaum regem esse dixerunt.
Regina Laurini se continuit, ad quam omnes se contulere qui Ladislaum regnare cupiebat, quorum princeps Vlricus, Cilie comes, ingentis spiritus uir et in armis clarus, partes aduersas magnis affecit cladibus.
Federicus imperio prefectus, tanquam Ladislai tutor ab altera Hungarorum parte receptus, hostis Polono
fuit. Interuentu deinde Iuliani cardinalis Sancti Angeli, apostolice sedis legati, cum Turci Hungariam
premerent, federa cum eo prepigit et indutias belli. Polonus pacem a tergo consecutus pugnare cum Turcis
constituit frontemque tueri ab hoste inuasam, exercituque coacto Polonorum et Hungarorum in Rasciam
contendit et ultra in hostium fines occurrente Amurrate, Turcorum imperatore, cum ingentibus copiis
audacius quam consultius — ut est mos gentis — commisso prelio superatus atque occisus est, dignus
laude et fortasse martyrio coronatus qui pro religione decertans occubuit, nisi regnandi libido plus ualuit;
Pii II Commentarii..., t. 2, 1984, s. 743–744.
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a więc przed elekcją papieską, takie sformułowania nigdy by nie zostały przez Sieneńczyka wypowiedziane. W powyższym opisie pojawia się także odwaga, jako cecha
narodowa Polaków, co jest nowością. Natomiast elementem ciągłości czy też stałości
przekonań Eneasza jest konsekwentne pisanie o Warneńczyku jako o królu Polski
jedynie618 oraz brak wiedzy na temat rzeczywistych ustaleń porozumienia możnych
węgierskich z Elżbietą w chwili wysyłania posłów do Krakowa w 1440 roku619.
Podsumowując, Pamiętniki Piusa II zamykają najważniejsze wątki polskie poruszane przez Eneasza Sylwiusza na kartach jego licznych utworów. Można z łatwością dostrzec głębokość zmian poglądów papieża, dających o sobie znać zwłaszcza we
fragmencie dotyczącym Władysława Warneńczyka. Widzimy także bardzo wyraźnie
elementy ciągłości w pismach Eneasza, które wypunktowałem powyżej. Na koniec
pojawia się jednak pytanie, choć należące do dziedziny historii kontrfaktycznej, jednak warte postawienia: jak zmieniłyby się poglądy Piusa II, gdyby jego pontyfikat nie
zakończył się tak szybko? Niestety, odpowiedzi na to pytanie nigdy nie poznamy.

W tym miejscu warto przywołać wspomniany wcześniej list Piusa II do Mehmeda II, w którym
znajdujemy kilka słów o Władysławie Jagielle i jego synach: Vladislaus, Lituanie princeps, Vituldi frater,
cum aspiraret ad regnum Poloniae essetque infidelis, ut voti sui compos fieret, Christianus effectus est et
regnum obtinuit. Cuius nunc filius Casimirus regnat, alter filius, qui etiam apud Hungaros regnavit, in bello
contra genitorem tuum gesto superatus occubuit; Pius II. Papa, Epistula ad Mahumetem..., 2001, s. 144.
619
Pius II zawarł także krótką wzmiankę o Janie Moszyńskim, kanoniku trydenckim, po którym
odziedziczył beneficjum, a o którym była już mowa wcześniej — zob. s. 51, oraz o obsadzaniu biskupstwa warmińskiego — Pamiętniki I 33, s. 67; Pii II Commentarii..., t. 1, 1984, s. 94.
618
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W

książce starałem się przeanalizować wszystkie informacje, jakie na temat Polski i Polaków zamieścił w swoich utworach Eneasz Sylwiusz Piccolomini. Zdaję sobie jednak sprawę z tego, że wciąż wiele z pism Piccolominiego czeka na opracowanie — myślę szczególnie o jego listach z lat 1454–1458, które w przeważającej
większości nie zostały dotąd wydane. Mogą się w nich znajdować między innymi informacje o toczącej się wówczas wojnie trzynastoletniej, ale również o konfliktach
w sprawie obsady biskupstwa chełmińskiego i warmińskiego, w których przyszły papież odgrywał istotną rolę (w przypadku Warmii wręcz decydującą). Także oficjalna
korespondencja papieża Piusa II czeka na szczegółowe przeanalizowanie.
Kończąc pracę poświęconą Eneaszowi Sylwiuszowi, chciałbym jeszcze wspomnieć
o dwóch zagadnieniach, postulatach badawczych, którymi warto byłoby się zająć
w przyszłości. Pierwszym z nich jest rola Piccolominiego w kreowaniu stereotypów
na temat Polski i Polaków oraz konserwowaniu tych już istniejących. Nie ma wątpliwości, że przyszły papież świadomie lub nie powielał wiele schematów propagandy antypolskiej XV wieku, której matecznikiem było państwo zakonne w Prusach.
Nastawiony proniemiecko Sieneńczyk, do czego zresztą otwarcie się przyznawał, był
szczególnie podatny na płynącą z niemieckiego obszaru kulturowego argumentację.
Jego żywiołowy charakter i nieskłonny przez wiele lat do poważnej i samokrytycznej
refleksji umysł wyjątkowo łatwo chłonął rozmaite negatywne stereotypy, nie tylko
zresztą dotyczące Polski i Polaków, jakie dochodziły do jego uszu.
Sama jednak podatność Eneasza na stereotypy nie stanowiłaby w żadnym przypadku zagadnienia interesującego. Jednakże wszystko zmienia się w mgnieniu oka,
kiedy przypomnimy sobie, jak wielki talent literacki miał Piccolomini i jakimi
możliwościami propagandowymi dysponował. Mógł on, i często chciał, z łatwością
kształtować umysły swoich licznych korespondentów rozsianych po całej Europie.
Znał i stosował rozmaite sposoby perswazji, potrafił ponadto dostosowywać treść
swoich listów do poglądów i kultury adresata: inny był list Eneasza do nieznanego
mu i pogardzanego przez niego kanclerza królowej Zofii, Stefana Spieka, a zupełnie
inny list wysłany do potężnego i wpływowego, a do tego dobrze wykształconego Zbigniewa Oleśnickiego — warto przypomnieć, że oba listy w gruncie rzeczy dotyczyły
tych samych kwestii, a różniły się jedynie — w tym przypadku to jednak bardzo
dużo — językiem, a ściślej rzecz biorąc chwytami retorycznymi i sformułowaniem
argumentacji.
Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

162

Zakończenie

Rolę Eneasza w rozpowszechnianiu i/lub konserwowaniu stereotypów wzmacnia jeszcze jeden argument — był on jednym z najczęściej czytanych pisarzy
i poetów XV wieku. Jeszcze za jego życia, o czym pamiętamy, polecał kopiować zbiory
swoich listów i posyłał je rozmaitym osobistościom w wielu państwach — Zbigniew
Oleśnicki był tylko jednym z wielu. Za życia Piccolominiego wynaleziono druk, który
wpłynął na rozpowszechnienie głoszonych przez niego treści. Czytano zatem Eneasza
na potęgę, a jego eksponowana rola w życiu politycznym kontynentu zapewniała wiarygodność słowom, które puszczał w obieg. Stąd pierwszy postulat badawczy dotyczy
roli Eneasza Sylwiusza w kreowaniu i umacnianiu stereotypów, także Polaków, choć
nie tylko.
Drugi postulat badawczy ściśle wiąże się z pierwszym. Skoro Piccolomini był wybitnym i powszechnie czytanym humanistą, to także był autorem, którego wiedzę
wszechstronnie eksploatowano, a treści przez niego przekazywane kopiowano620. Bardzo słabo zbadana jest kwestia wykorzystywania utworów Piusa II przy pisaniu prac
historycznych i geograficznych w XV i XVI wieku. Odnośnie do autorów polskich
temat ten opracował Ignacy Zarębski621, zupełnie inaczej wygląda jednak wpływ Sieneńczyka na autorów obcych, zwłaszcza włoskich.
Szczególnie ci ostatni garściami czerpali z pism Piccolominiego i kopiowali całe
fragmenty, często bezrefleksyjnie. Już niespełna 50 lat temu Józef Garbacik zwracał
uwagę na korespondencję prymasa Jana Łaskiego z lipca 1514 roku, którą kierował
z Rzymu do Krakowa, a konkretnie do kustosza kapituły krakowskiej Bernardina Gallo oraz do doktora Macieja Miechowity622. Prymas Łaski wyrażał w nich potrzebę
znalezienia odpowiedniej osoby, która podjęłaby się napisania historii Polski dla zagranicy, innymi słowy na eksport, która byłaby swoistą przeciwwagą dla niezwykle
popularnego Eneasza Sylwiusza (myślał w tym kontekście być może o słynnym kartografie Bernardzie Wapowskim623).
Arcybiskup metropolita gnieźnieński cytuje w swoich listach fragmenty z dzieł
Eneasza, poddając je przy tym wnikliwej analizie i ostro krytykując. Jednym z historyków włoskich, o którym wspomina w tym kontekście Łaski, a który miał przepisywać
żywcem z tekstów Piccolominiego, był Marcantonio da Caccia (lub Coccio) zwany
Sabellicus624. Jako historyk i geograf napisał wiele utworów, ale najważniejszymi są:
A.F. Grabski, Polska w opiniach Europy Zachodniej XIV–XV w., Warszawa 1968, s. 55.
I. Zarębski, Stosunki Eneasza Sylwiusza..., 1939, s. 96–130.
622
J. Garbacik, Prymas Jan Łaski o fałszerstwach historycznych papieża Piusa II, Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Historyczne, z. 12 (1963), s. 25–44; tam także wydanie listów.
623
Tamże, s. 32.
624
Dane biograficzne: F. Tateo, Coccio, Marcantonio, w: DBI, Roma 1982, s. 510–515 — tam także
bibliografia (błędna data urodzenia — powinno być ok. 1436, a nie ok. 1476); literatura na temat
Sabellica: R. Chavasse, The first known author’s copyright, „Bulletin of the John Rylands Library”
69 (1986) 1, s. 11–37; taż, The reception of humanist historiography in northern Europe: M.A. Sabellico
and John Jewel, RS 2 (1988) 2, s. 327–338; La storiografia umanistica. Atti del Convegno internazionale
620
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Rapsodiae historiarum ab orbe condito, enneades zwane po prostu Enneadami (1498–
1504) oraz Historiae rerum Venetarum ab urbe condita, decades zwane Dekadami (1487).
Dla spraw polskich szczególnie istotne są zwłaszcza Enneady, gdyż zawierają wiele
wzmianek o Polsce i obszerny opis kraju. Niestety dzieła Sabellica, choć były bardzo
popularne i często wydawane za jego życia oraz przez kilkadziesiąt lat po jego śmierci,
od setek lat czekają na nowe wydania, a zwłaszcza na edycje naukowe — w przypadku
Ennead historyk dysponuje wydaniami szesnastowiecznymi625.
Konfrontacja opisu Polski w utworze De Europa Piccolominiego oraz w Enneadach
Sabellica przywodzi na myśl kilka wniosków: po pierwsze, Sabellicus korzystał z większej liczby źródeł niż Eneasz i jego opis Polski jest bogatszy niż Sieneńczyka. Po drugie,
podaje wiele nowych szczegółów i doprowadza swoją historię do 1503 roku. Widać
jednak jak na dłoni, że całe partie tekstu przepisywał z dzieła Piccolominiego626.
Sabellicus opisuje najpierw położenie Polski, następnie jej stolicę — Kraków,
z jego uniwersytetem i piękną zabudową, a także Kazimierz. Dalej stwierdza, że inne
miasta mają zabudowę drewnianą — ich nazw i lokalizacji nie wymienia. Podaje,
że Polska dzieli się na cztery regiony, w których kolejno przebywa król na koszt mieszkańców. Pisze, że Polacy są gościnni i weseli, ale naród najbardziej pijacki z ludzi (jak
wszyscy na północy)627. Pisze o tym, że Polacy piją raczej piwo, że ziemię mają urodzajną i wreszcie o tym, iż w lasach są dzikie konie. Jak widzimy, wiele tych stwierdzeń
jest wprost wziętych od Piccolominiego, i to z różnych jego utworów — nie tylko z De
Europa.
Potem pisze Sabellicus o obecności w Polsce nie tylko katolików, ale także prawosławnych. Opowiada w odniesieniu do ziem ruskich (zamieszkałych przez prawosławnych) o Cyrylu czy też o Włodzimierzu Wielkim. Opisuje dalej Mazowsze i ziemie
nad Bałtykiem (w tym Prusy). Pisze o położeniu Litwy oraz o wojnie z zakonem krzyżackim 1409–1411 i bitwie pod Grunwaldem. Także fragment o tym, jak następowali
po sobie kolejni królowie (począwszy od Jagiełły i wygnania Wilhelma), jest w dużej

di studi (Messina, 22–25 ottobre 1987), cur. A. Di Stefano, G. Faraone, P. Megna, A. Tramontana,
Messina 1992, t. 2; R. Chavasse, The Studia Humanitatis and the Making of a Humanist Career:
Marcantonio Sabellico’s Exploitation of Humanist Literary Genres, RS 17 (2003), s. 27–38; S. Mund,
Le rôle des humanistes italiens dans le développement des connaissances occidentales sur le monde russe
en Occident à la Renaissance, „Studi umanistici piceni” 24 (2004), s. 151–72.
625
Korzystałem z wydania: Rapsodiae Historiarum Enneadum Marcii Antonii Coccii Sabellici Ab orbe
condito Pars Prima quinque complectens Enneades: Praemissis earundem Repertoriis & Epitomis, Lugdunum 1535, a także Posterior pars eiusdem Rapsodiae Historiarum Marci Antonii Coccii Sabellici ab
orbe condito, continens sex Enneades reliquas, cum earundem repertoriis & Epitomis, Lugdunum 1535.
626
Zob. Rapsodiae Historiarum Enneadum..., 1535, t. 2, s. 239–240, 479–481.
627
Gens in universum prudens, multaque comitate in hospites, bibacissimum genus hominum, ut totus
septentrio, sed rarus vini usus, ignotus genti omnis vinearum cultus, factitia ex tritico aliisque generibus
seminum potio in usu est, solum ferax triticique abundans est et pascuis idoneum, armenta late pascuntur,
venatio multiplex, equus sylvester cetvino cornu, bosserus, Urum Romani vocant; tamże, s. 479.
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mierze przejęty od Eneasza. Również w części poświęconej Litwie Sabellicus przejmuje niektóre stwierdzenia Piccolominiego, np. o okrucieństwie Witolda628, czy o podziale mieszkańców państwa na katolików i prawosławnych. Przy opisie przesądów
i zabobonów litewskich Sabellicus wprost powołuje się na Piusa II: narrabat is ut Pius
pontifex629. Podobne sytuacje występują jeszcze w innych miejscach pracy.
Ten krótki przegląd wiedzy Sabellica o Polsce i Litwie dobrze, jak sądzę, uzmysławia wagę wpływu Eneasza Sylwiusza na innych pisarzy i historyków epoki, w tym
także na wybitnych pisarzy włoskiego renesansu. Przeanalizowanie tych bardzo interesujących zagadnień jest jednak zadaniem wymagającym i żmudnym, gdyż pociąga
za sobą analizę tekstów źródeł wydanych na początku XVI wieku. Mimo to jest to zadanie, z którym polska historiografia powinna się zmierzyć.

DWIE TWARZE ENEASZA SYLWIUSZA
Europae salus et studiorum nostrorum spes630. Tymi słowami określił Eneasza Sylwiusza
Piccolominiego Bartolomeo Platina, słynny bibliotekarz biblioteki watykańskiej. Zdanie to dobrze oddaje opinie badaczy zachodnioeuropejskich o Piccolominim. Wielki
humanista, genialny pisarz, wytrawny dyplomata — to tylko niektóre pochwały, jakimi określany był i jest ten słynny Sieneńczyk. Także wśród polskich badaczy życia
i twórczości Eneasza Sylwiusza panuje wyjątkowa zgoda, tyle że ich zdanie jest wprost
przeciwne do opinii historyków włoskich czy amerykańskich. Polscy badacze, prawie
wszyscy (a nie jest ich zbyt wielu) twierdzą, że Piccolomini był człowiekiem nastawionym do Polski wybitnie negatywnie, a jego teksty w sposób tendencyjny, czy wręcz
fałszywy i kłamliwy, pokazywały Polskę i Polaków. Co ciekawe, taki punkt widzenia
ma już wielowiekową tradycję i datuje się od XV wieku, gdy Jan Długosz tak oto pisał
o Piusie II: Jego [Kaliksta III] zaś następcą został Eneasz ze Sieny Piccolomini, kardynał
prezbiter tytułu świętej Sabiny, biskup Sieny, z pochodzenia Włoch, niezwykle wykształcony
w sztuce poetyckiej i wymowie. Otrzymał imię Piusa II. Był on najpierw sekretarzem papieża Feliksa V walczącego o godność papieską z Eugeniuszem IV, a potem sekretarzem cesarza
Fryderyka. Mianowany w końcu kardynałem przez papieża Kaliksta III, jego bezpośredniego poprzednika, zdobył godność najwyższego pasterza dzięki zrządzeniu losu (kardynał
z Rouen Jan bowiem był jego współzawodnikiem z taką samą liczbą głosów). Mąż małego
wzrostu, ale bystry, nader życzliwie usposobiony w stosunku do Niemców, nie był chętny
Polakom. Piastując godność kardynała, swoim piórem, którym wywierał bardzo duży wpływ,
pisząc całość historii czeskiej, pominął milczeniem wszystkie znakomite i bohaterskie czyny
Rapsodiae Historiarum Enneadum..., 1535, t. 2, s. 481.
Tamże.
630
S. Rizzo, Il Latino dell’Umanesimo, w: Letteratura italiana, dir. da A.A. Rosa, t. 5, Le Questioni,
Torino 1986, s. 392.
628
629
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Polaków odnotowane w „Kronice czeskiej”, a ponad słuszną miarę wyniósł czyny haniebne
i zniesławiające naród polski. Mąż wymowny, mówca i nagrodzony wawrzynem poeta.
On biorąc udział jako człowiek prywatny w soborze bazylejskim, powołany przez Feliksa V
na sekretarza, wydał traktat na temat władzy soboru i Kościoła, przekonując na końcu
bardzo mocnymi dowodami, że sobór jest ponad papieżem. Kiedy potem został papieżem,
wycofał ten traktat i wydał inny o wyższości papieża. Także własnym staraniem sprowadził
do Rzymu głowę św. Andrzeja Apostoła, gdy Konstantynopol został zajęty przez sułtana
tureckiego Mahometa. Dla tego sułtana tureckiego Mahometa napisał również specjalny,
bardzo piękny traktat, zachęcając go wieloma sposobami i wieloma namowami do przyjęcia
wiary chrześcijańskiej631. A w innym jeszcze miejscu dodał: I chociaż w wypowiedziach
twierdził [Pius II], że jest życzliwy królowi i Królestwu, jednak bardzo gorąco popierał
Krzyżaków, do tego stopnia oddany narodowi niemieckiemu (u którego długo przebywał
na dworze cesarza Fryderyka), że lekceważył wszystkich innych632.
Długosz, choć popełnił w tym fragmencie kilka błędów, to jednak utrwalił na długie wieki obraz papieża germanofila i zarazem polonofoba. Także inni Polacy żyjący
kilkadziesiąt lat po Eneaszu mieli już o nim wyrobione złe zdanie (np. wspomniany powyżej Jan Łaski). Najwięcej polskich historyków wypowiedziało swoją opinię
o Eneaszu Sylwiuszu na samym początku XX wieku: Kazimierz Morawski, Jan Fijałek,
Piotr Jastrzębski, Jan Friedberg czy Ludwik Bąkowski633. Także oni prawie jednogłośnie
631
Jana Długosza Roczniki..., ks. 12, 2009, s. 352–353; Successit autem sibi Eneas de Senis de Picolominis,
tituli sancte Sabine presbiter cardinalis, episcopus senensis nacione Italus, in arte poetica et oratoria plurimum
eruditus, qui Pius secundus vocatus est. Hic primum Felicis quinti pape, cum Eugenio quarto de papatu contendentis, expost Friderici imperatoris secretarius, tandem per Calixtum papam tercium et suum immediatum
precessorem cardinalis creatus, summum pontificatum sorte (Ioannes enim cardinalis Rotomagensis paribus
votis secum concurrerat) est adeptus. Vir parve statue sed magni ingenii, in Almanos propensum favorem
gerens, in Polonos parum propicius. Qui in cardinalatus dignitate consistens, stilo suo, quo plurimum valuit,
corpus historie Bohemice contextus, singula gloriosa et heroica de Polonis in Cronica Bohemorum notata,
silencio absolvit, ignominiosa vero et genus Polonorum dedecorancia plus iuxto extulit. Vir eloquens, orator
et poeta laureatus. Qui in concilio Basiliensi privatus consistens, a Felice quinto in secretarium assumptus,
edidit tractatum de potestate concilii et ecclesie, concludens fortissimi racionibus concilium esse supra papam.
Quem postea factus papa retractavit et alterum de superioritate pape edidit. Caput beati Andree apostoli
postquam Constantinopolis a Turcorum cesare Machometo capta est, in urbem sua opera intulit. Ad ipsum quoque Turcorum cesarem Machometh, invitans illum ad fidei Christiane multis racionibus, multis
persuasionibus suscepcionem specialem et pulcherrimum tractatum scripsit; Annales seu Cronicae..., XII,
1445–1461, consilium ed. G. Wyrozumski (praeses), C. Baczkowski et. al.; textum rec. D. Turkowska;
moderatore G. Wyrozumski; commentarium confecit Ch. Ożóg, Varsaviae 2003, s. 313.
632
Tamże, s. 377; Et quamvis se verbis regi et regno favere astrueret, Cruciferorum tamen partem quam maxime promovebat, Almanice nacioni (apud quam in curia Friderici imperatoris longo tempore conversatus fuerat)
adeo deditus, ut eciam omnes alios […] negligeret; Annales seu Cronicae..., XII, 1445–1461, 2003, s. 336.
633
K. Morawski, Historya Uniwersytetu Jagiellońskiego..., t. 1, 1900, s. 319–120; J. Fijałek, Mistrz
Jakób..., t. 1, 1900, s. 188–189; P. Jastrzębski, Papież Pius II wobec Polski..., 1908, s. 3–26; J. Friedberg, Zatarg Polski z Rzymem..., „Kwartalnik Historyczny” 24 (1910), s. 458; L. Bąkowski, Książę
mazowiecki..., „Przegląd Historyczny” 16 (1913), s. 149–151.
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uznali Piccolominiego za złośliwego, niewiarygodnego i nastawionego wybitnie negatywnie do Polaków.
Zupełnie inaczej potraktował Eneasza Ignacy Zarębski, który jako pierwszy i dotąd
jedyny polski badacz postarał się przed zabieraniem głosu w sprawie Sieneńczyka wnikliwie zbadać jego pisma i ocenę swoją podeprzeć rzetelną wiedzą, a nie znajomością
wyrwanych z kontekstu fragmentów dzieł przyszłego papieża634. Wykazał się w swojej
pracy dużym zrozumieniem pism Piccolominiego i w związku z tym zajął bardzo wyważone stanowisko, dalekie od jednoznacznie negatywnych ocen.
W niniejszej książce próbowałem iść drogą wytyczoną przez Ignacego Zarębskiego
i chciałem w pierwszym rzędzie zbadać dokładnie to, co Piccolomini pisał przez lata
o Polsce i Polakach, również w nieanalizowanych dotąd przez badaczy polskich tekstach. Po tej lekturze, która była momentami bardzo pouczająca i przede wszystkim
dała wiele przyjemności, zgadzam się ze zdecydowaną większością wniosków krakowskiego historyka, ale podzielam także niektóre uwagi dawniejszych badaczy.
Przede wszystkim chciałbym podkreślić, że Eneasz Sylwiusz nie był programowo
negatywnie nastawiony do wszystkiego, co polskie. Taka teza nie znajduje po prostu
poparcia w materiale źródłowym. Rzeczywiście, w jego ogromnej spuściźnie pisarskiej znalazło się wiele cierpkich uwag o Polsce i Polakach, wiele niesprawiedliwych
ocen i zbyt łatwych sądów, ale pojawiają się one w ograniczonym do kilku lat okresie
życia Eneasza Sylwiusza. Uznałem, że najważniejsze pytanie przy pisaniu tej książki nie brzmiało, CZY prawdą jest, że Piccolomini był wrogo do Polski nastawiony,
przynajmniej okresowo, ale DLACZEGO zajmował takie stanowisko. Otóż odpowiedź na pytanie „dlaczego” jest kluczowa. Samo potwierdzenie czasowej niechęci
do wszystkiego, co polskie u przyszłego papieża niewiele wyjaśnia. Dopiero zbadanie
uwarunkowań jego sądów i motywów podejmowanych przez niego decyzji nasuwa
merytorycznie wartościowe wnioski.
Negatywne sądy o Polsce i Polakach były w przypadku Piccolominiego zawsze
silnie umotywowane politycznie. Rzecz jasna, całej winy za jego antypolską agitację
w latach czterdziestych XV wieku nie ponoszą jedynie przełożeni Włocha z dworu cesarskiego w Wiedniu, dlatego że to sam zainteresowany dokonał takiego, a nie innego
wyboru. Było w tym wyborze wiele chwilowej, a zatem przelotnej fascynacji stanowiskiem politycznym Habsburgów. Sądzę także, że Eneasz szczerze wierzył, iż powtarzane
Janusz Smołucha napisał w swoim czasie: Nie można jednak do końca zgodzić się ze stereotypowymi
stwierdzeniami autora o niechęci Eneasza do Polski lub też niezrozumieniu interesów narodowych Polaków
w kontekście sporu z Krzyżakami. To niestety za przyczyną Zarębskiego na stałe weszło do kanonu wiedzy
o Piusie II przekonanie o bezkrytycznym sprzyjaniu Niemcom i staniu na straży ich interesów. Od tego
czasu w polskich, podobnie jak i w czeskich opracowaniach, w których pojawia się osoba Eneasza Sylwiusza, późniejszego papieża Piusa II, przeważają negatywne oceny jego dokonań (tenże, Polityka kurii
rzymskiej..., 2008, s. 9); uważam, że takie opinie o pracy Zarębskiego świadczą o jej niezrozumieniu
i jedynym adekwatnym komentarzem jest uwaga, że to nie przedwojenny historyk stworzył wizerunek Eneasza Sylwiusza niechętnego Polsce, ale Jan Długosz 500 lat wcześniej.

634
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przez niego sądy są prawdziwe i zapewne wielkie było jego zdziwienie, gdy stopniowo
dowiadywał się, że tyle razy zaangażował się w ostre polemiki polityczne, stosując przy
tym błędną i nieprawdziwą argumentację. Wielką rolę w przezwyciężeniu politycznie
nabytej niechęci do Polaków odegrał biskup krakowski Zbigniew Oleśnicki, którego
listy do Eneasza walnie przyczyniły się do przemiany poglądów Sieneńczyka.
Jestem przekonany, że właśnie ta zmiana poglądów najlepiej świadczy o postawie
Piccolominiego, który nabiera tym samym w oczach czytelnika bardzo ludzkich cech,
podobnie jak to bywa w przypadku bohaterów literackich, którzy przechodzą przemianę, potrafią przyznać się do popełnianych wcześniej błędów i starać się ich unikach
w przyszłości — to zawsze budzi szacunek.
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Aneks

CHRONOLOGIA DZIEŁ PICCOLOMINIEGO
WRAZ Z EDYCJAMI

Z

naczną część pism Piccolominiego stanowią traktaty dotyczące różnych zagadnień (relacji sobór — papież, wychowania młodzieży, poezji itd.), które pierwotnie zostały napisane jako listy do przyjaciół autora, a dopiero wtórnie nadano im rangę osobnych utworów. Ten stan rzeczy najlepiej widać w zamieszczonej poniżej liście
dzieł Eneasza Sylwiusza, gdzie wielokrotnie jako edycje tekstów wskazane są wydania
listów przyszłego papieża. Uznanie jednych listów po latach za traktaty, a innych za
jedynie listy jest często arbitralną decyzją poszczególnych badaczy, stąd w rozmaitych
opracowaniach lista pism Piccolominiego może zawierać różną liczbę pozycji. Poniższy
wykaz został sporządzony na podstawie: G. Paparelli, Enea Silvio Piccolomini. L’umanesimo sul soglio di Pietro, Ravenna 1978, s. 265–269 oraz L. Totaro, Pio II nei suoi Commentarii. Un contributo alla lettura dell’autobiografia di Enea Silvio Piccolomini, Bologna
1978, s. 216–219.
1. 1426–1428,
Cinthia: Enee Silvii Piccolominei postea Pii PP. II Carmina, edidit commentarioque
instruxit Adrianus van Heck, Studi e testi 364, Città del Vaticano 1994 (tu także
pozostała twórczość poetycka, a więc również ta, dotycząca Polski i Polaków).
2. Ok. 1435,
Nymphilexis: tekst zaginiony, por. G. Paparelli, Enea Silvio Piccolomini poeta
d’amore, „Helikon” 4 (1964), s. 253–260.
3. 1440,
Libellus dialogorum de authoritate Concilii (zwany także Libellus de Generalis
Concilii authoritate): A.F. Kollár, Analecta monvmentorvm omnis aevi Vindobonensia, t. 2, Vindobonae 1762, s. 685–790.
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4. 1440,
De gestis concilii Basiliensis commentariorum libri II (zwane też De gestis Basiliensi Concilii): Aeneas Sylvius Piccolominus (Pius II), De gestis concilii Basiliensis
commentariorvm libri II, edited and translated by D. Hay and W.K. Smith, Oxford
1967 (wyd. 2: Oxford 1992).
5. 1443,
Pentalogus: Eneas Silvius Piccolomini, Pentalogus, MGH 1, Scriptores 10,
Staatsschriften des späteren Mittelalters 8, hrsg. von Ch. von Schingnitz, Hannover 2009.
6. 1444,
De natura et cura equorum (zwane też De cura et natura equorum lub De naturis
equorum): Enee Silvii Piccolominei Epistolarium Seculare..., ep. 154, s. 349–367.
7. 1444,
Historia de duobus amantibus (zwana też Historia de Eurialo et Lucretia): Enee
Silvii Piccolominei Epistolarium Seculare..., ep. 152, s. 311–345; tłum. polskie:
Pius II, Opowieść o miłości Euriala i Lukrecji, przeł. W. Steffen i T. Batóg; biogr.
aut. i przypisami opatrzył T. Batóg, Poznań 2002.
8. 1444,
Chrysis: Enea Silvio Piccolomini, Chrysis, édition critique, traduction et
commentaires par J.–L. Charlet, Paris 2006; Enea Silvio Piccolomini, Chrysis
(Teatro latino del rinascimento, 2), introduzione e testo critico di E. Cecchini, Firenze 1968.
9. 1444,
De curialium miseriis: Enee Silvii Piccolominei Epistolarium Seculare..., ep. 166,
s. 393–421.
10. 1446,
De ortu et authoritate Romanii Imperii: Aeneae Sylvii Piccolominei Senensis, olim
Pii. II. Pont. Max. de ortu & authoritate Sacri Romani Imperii, lib. I.; ad Gloriosiss.
Et inuictis Rom. Imp. Fridericum. III. Archiducem Austriae. I.; Omnibus orbis potentatibus inprimisq. Sacri Rom. Imp. Statib. & iurisco[n]sultis lectu iucundus & scitu
percommodus, Moguntiae 1535 (w formie zdigitalizowanej na stronie Bayersiche
Staatsbibliothek: http://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/goToPage/
bsb10984715.html?pageNo=1; 7.03.2014).
11. 1440–1450,
De viris illustribus (zwany także De viris aetate sua claris): Enee Silvii Piccolominei
postea Pii PP. II De viris illistribus, edidit A. van Heck, Studi e testi 341, Città
del Vaticano 1991.
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12. 1450,
De rebus Basileae gestis stante vel dissoluto Concilio (albo De rebus Basiliae gestis
Commentarius): R. Wolkan, Der Briefwechsel des Eneas Silvius Piccolomini, Abt. 2,
Briefe als Priester und als Bischof von Triest (1447–1450), Fontes Rerum Austriacarum 67, Wien 1912, ep. 44, s. 164–228.
13. 1450,
De liberorum educatione: R. Wolkan, Der Briefwechsel..., Abt. 2, ep. 40,
s. 103–158.
14. 1453,
De poesi: Der Briefwechsel..., Abt. 3, Briefe als Bischof von Siena, Bd. 1, Briefe von
seiner Erhebung zum Bischof von Siena bis zum Ausgang des Regensburger Reichstages (23. September 1450–1. Juni 1454), Fontes Rerum Austriacarum 68, Wien
1918, ep. 137, s. 245–253.
15. 1453,
Historia Gothorum: Aeneae Sylvii Historia Gothorum, w: Biga librorum rariorum,
quorum I. Chorographia Austriae, W. Lazii. II. Historia gothica, Aen. Sylvii hucusque
inedita, et inter eius scripta nunquam commemorata in lucem protulit A. R. D. R. Duellius, C. R., qui etiam praefationem praemisit, Francoforti et Lipsiae, Zimmermann,
1730.
16. 1453–1455,
Dialogus (lub Dialogus de somnio, lub Dialogus pro donatione Constantini): Eneas
Silvius Piccolomini, Dialogus, MGH, Quellen zur Geistesgeschichte des Mittelalters 27, hrsg. von Duane R. Henderson, Hannover 2011.
17. 1454,
Historia de Ratisponensi dieta (lub De dieta Ratisponensi, ale też De situ et origine
Pruthenorum): Wolkan III, 1918, ep. 291, s. 492–563.
18. 1456,
Commentarii in libros Antonii Panormitae Poetae de dictis et factis Alphonsi
regis (zwany też In Libros Antonii Panormitae Poetae, De dictis et factis Alphonsi
regis memorabilibus, commentarius, lub In dictis et factis Alphonsi regis): Aeneae Sylvii episcopi senensis in libros Antonii Panormitae poetae, De dictis et factis Alphonsi
regis memorabilius, commentarius, Helmstadii, impensis Jo. Melchioris Sustermanni, 1700 (w formie zdigitalizowanej na stronie internetowej Universitäts– und
Landesbibliothek Sachsen–Anhalt, Halle http://digitale.bibliothek.uni-halle.de/
vd17/content/titleinfo/96027; 30.01.2014).
19. 1456,
Artis retoricae praecepta: Opera Omnia, 1571, s. 992–1034.
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20. 1457,
De ritu, situ et conditione Germaniae descriptio (zwane też Germania): Enea
Silvio Piccolomini, Germania (Il ritorno dei classici nell’Umanesimo. Edizione nazionale dei testi della storiografia umanistica, 5), edizione critica, introduzione e commento a cura di M.G. Fadiga, Firenze 2009.
21. 1452–1458,
Historia Austrialis: Eneas Silvius Piccolomini, Historia Austrialis, MGH, Scriptores rerum Germanicarum Nova series, t. 1, 2, Einteilung von M. Wagendorfer,
hrsg. von J. Knödler und M. Wagendorfer, Hannover 2009.
22. 1458,
De Europa: Enee Silvii Piccolominei postea Pii PP. II De Europa, edidit commentarioque instruxit A. van Heck, Studi e testi 398, Città del Vaticano 2001.
23. 1458,
Historia Bohemica: Aeneas Silvius, Historia Bohemica. Historie ceská, Clavis monumentorum litterarum. Regnum Bohemiae 4. Fontes rerum regni Bohemiae 1,
D. Martínková, A. Hadravová, J. Matl (ed. trad. comm.), praef. F. Šmahel, Praha
1998; lub wydanie niemieckie: Aeneas Silvius Piccolomini, Historia Bohemica.
t. 1, Historisch–kritische Ausgabe des lateinischen Textes, Bausteine zur Slavischen
Philologie und Kulturgeschichte. Reihe B, Editionen. Neue Folge, Bd. 20, 1,
hrsg. von J. Hejnic und H. Rothe, besorgt von J. Hejnic, mit einer deutschen
Übersetzung von E. Udolph [wyd. dwujęzyczne: łacińsko–niemieckie]; t. 2, Die
frühneuhochdeutsche Übersetzung (1463) des Breslauer Stadtschreibers Peter Eschenloër, Bausteine zur Slavischen Philologie und Kulturgeschichte. Reihe B, Editionen. Neue Folge, Bd. 20, 2, hrsg. von V. Bok, (Gesamtwerk) hrsg. von J. Hejnic
und H. Rothe; t. 3, Die erste alttschechische Übersetzung (1487) des katholischen
Priesters Jan Húska, Bausteine zur Slavischen Philologie und Kulturgeschichte.
Reihe B, Editionen. Neue Folge, Bd. 20, 3, hrsg. von J. Kolár, (Gesamtwerk)
hrsg. von J. Hejnic und H. Rothe, Köln 2005.
24. 1461,
De Asia: Opera Omnia, 1571, s. 281–386.
25. 1461,
Epistola ad Mahumetem: Pius II. Papa, Epistola ad Mahumetem: Einteilung, kritische Edition, Übersetzung, Bochmur Altertumswissenschaftliches Colloquium,
Bd. 50, ed. et comm. R.G. Glei und M. Köhler, unter Mitwirkung von B. Kobusch et al., Trier 2001.
26. 1463,
Super Decades Blondi Epitomae: Opera Omnia, 1571, s. 144–281.
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27. 1463,
Bulla retractationum: Pius II. pont. max. a calumniis vindicatus ternis retractationibus eius quibus dicta et scripta pro concilio Basiliensi contra Eugenium pp. IV. eiuravit;
recensuit ad mss. codices Carolus Fea, Romae 1823, s. 148–164.
28. 1464,
Commentarii rerum memorabilium quae temporibus suis contigerunt (zwane
także Pamiętnikami): Enea Silvio Piccolomini, Papa Pio II, I commentarii, t. 1,
2, tekst oryginalny i tłum. włoskie, edizione e cura di L. Totaro, Milano 1984
(nast. wyd.: 2004, 2008); Pii II Commentarii rerum memorabilium que temporibus
suis contingerunt, Studi e testi 312–313, t. 1, 2, ad codicum fidem nunc primum
editi ab A. van Heck, Città del Vaticano 1984 (wyd. 2: 1996); nieukończone wydanie: Pius II, Commentaries, vol. 1, books 1–2, The I Tatti Renaissance Library
12, ed. by M. Meserve and M. Simonetta, Cambridge, Massachusetts–London,
England 2003; vol. 2, books 3–4, The I Tatti Renaissance Library 29, 2007; jest
to drugi tekst Piccolominiego przetłum. na j. polski: Pius II. Pamiętniki, z wyd. krytycznego Adriana van Hecka przeł. J. Wojtkowski, Marki 2005.
29. 1431–1459,
Epistolae: od czasów wydania bazylejskiego dzieł wszystkich Piccolominiego
(Opera omnia, 1571, s. 500–962) nie ukazało się dotąd żadne pełne wydanie listów Piccolominiego; najbliżej osiągnięcia tego celu był Rudolf Wolkan, który
jednak ze względu na swoją śmierć w 1926 roku nie zdążył wydać listów Eneasza
Sylwiusza napisanych po 1 czerwca 1454 roku: R. Wolkan, Der Briefwechsel des
Eneas Silvius Piccolomini: Abt. 1, Briefe aus der Laienzeit (1431–1445), Bd. 1,
Privatbriefe, Fontes Rerum Austriacarum 61, Wien 1909; Bd. 2, Amtliche Briefe, Fontes Rerum Austriacarum 62, Wien 1909; Abt. 2, Briefe als Priester und
als Bischof von Triest (1447–1450), Fontes Rerum Austriacarum 67, Wien 1912;
Abt. 3, Briefe als Bischof von Siena, Bd. 1, Briefe von seiner Erhebung zum Bischof
von Siena bis zum Ausgang des Regensburger Reichstages (23. September 1450–1.
Juni 1454), Fontes Rerum Austriacarum 68, Wien 1918; obecnie wydawca pism
Piccolominiego, Adrian van Heck, poprawia i uzupełnia niedokończoną edycję
Wolkana, ale dotąd ukazał się tylko jeden tom listów obejmujący lata od 1431
do końca 1445 roku: Enee Silvii Piccolominei Epistolarium Seculare: complectens
De duobus amantibus, De naturis equorum, de curialium miseriis, post Rudolf Wolkan iterum recognovit edidit A. van Heck, Studi e testi 439, Città del Vaticano
2007. Niektóre listy z lat 1454–1458 można znaleźć w wydaniach: Opera omnia,
1571, a także Opera inedita, 1823.
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SUMMARY

The prime objective of the present book is to examine in detail (sometimes for the first
time in Polish historiography) all of the published works by Aeneas Sylvius Piccolomini
(1405–1464, Pope Pius II from 1458) in which reference is made to Poland and Poles.
It also aims at familiarise the reader with the latest editions of Piccolomini’s works,
many of which have appeared for the first time in print in the last twenty years,
as well as with the extensive literature on the subject, largely unknown to Polish
historians and, thus, rarely employed in their studies.
The chronology of Piccolomini’s oeuvre appears to be the most suitable key to
the interpretation of his works for it facilitates a better recognition of the changes
in his ideas, which often occurred at short intervals.
The present book consists of an introduction, four chapters and a conclusion.
Apart from the first chapter, which presents Piccolomini’s biography, the remaining
parts correspond to the three periods of his life and work. The second chapter,
therefore, analyses the oldest mentions of Poland and Poles in the texts dating
from 1432–1442. These are usually either brief informative notes devoid of any
comments or short descriptions of a few Polish acquaintances of Aeneas written at
the time of the Council of Basel. The following and most extensive chapter covers
the period between 1443 and 1458, viz., the time when Piccolomini either worked
at the imperial court in Vienna or was sent on diplomatic missions by Frederick III,
Roman Emperor. Most of the Piccolomini’s writings, including his letters and historical
and geographical treaties (De viris illustribus, Historia Austrialis, De Europa, Historia
Bohemica), which contain frequent references to Poland and Poles, were produced
back then. Finally, the fourth chapter covers the years of his pontificate as Pope
Pius II (1458–1464) when he created his most famous piece, Commentarii, in which
two Polish diplomatic missions to the Pope, which took place in 1459 and 1461,
are mentioned. In conclusion, I provide, among other things, some suggestions for
further study.
A detailed analysis of fragments of Aeneas Sylvius’s writings shows him as
a humanist who had little knowledge of Poland. Furthermore, it indicates that his
attitude towards the country in question changed at least several times, depending
on the environment he lived in and people he met (or corresponded with). Initially,
his interest in Poland was none. It was only after he moved to the court in Vienna
in 1442 that a slight change in this matter can be noticed.
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His particularly unfavourable texts about Poland were written in the 1440s,
when the rivalry for the Hungarian throne between the Jagiellonian dynasty
and the House of Habsburg was peculiarly fierce (the most intense dislike is observed
in the years 1445–1446, that is shortly after the death of Władysław III, King
of Poland and Hungary, in the battle of Varna). Piccolomini questioned the sincerity
of Władysław II Jagiełło’s conversion to Christianity as well as the legitimacy of his
marriage with Jadwiga of Anjou. His references to King Władysław III of Varna are
informed by particular dislike and, although within the course of time Piccolomini
began to appreciate his personal qualities, such as courage, he never stopped
questioning the legitimacy of his accession to the Hungarian throne in 1440.
No doubt, consciously or not, the future Pope adopted certain ideas promoted
by the anti–Polish propaganda in the 15th century, the cradle of which was the State
of the Teutonic Order. Openly admitting his pro–German stance, Piccolomini was
particularly susceptible to the line of reasoning deeply rooted in German culture. His
exuberant nature and long–lasting unwillingness to engage in serious self–critical
reflection were the reason why he easily absorbed various negative stereotypes he
heard about Poland and Poles.
Piccolomini perceived Poles as liars, boasters and inebriates, though he neither
visited Poland nor had any extensive knowledge of the country as demonstrated
in his comparatively short and poor in information description of Poland in De Europa
of 1458. What deserves mention in this context is the fact that, due to Aeneas’s literary
talent and the wide readership his writings attracted, various information regarding
Poland and Poles he provided also appeared in the works of other Italian humanists
(e.g. Sabellicus). Thus, Piccolomini not only reinforced but also popularized these
negative stereotypes.
At the turn of the 1450s Aeneas Sylvius modified many of his negative judgments
about Poland and Poles, mainly thanks to Zbigniew Oleśnicki, Bishop of Cracow, with
whom he had been corresponding for years. Furthermore, certain political events,
especially the improvement of Polish–Austrian relations at that time and a significant
change in Piccolomini’s life—his admission to the priesthood in 1446–47, played
a crucial role in the revision of his opinion.
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OPRACOWANIA
Ta część bibliografii obejmuje pozycje z całej książki, z wyjątkiem początkowego podrozdziału „Problematyka i cele”, z którego w poniższym wykazie znalazły się jedynie
prace polskie oraz te obce, które wykorzystywane były w innych rozdziałach.
600–lecie urodzin Grzegorza z Sanoka. Studia o Grzegorzu z Sanoka i jego czasach, pod
red. L. Puchały i S.A. Sroki, Sanok 2008.
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